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1. Suunnittelualueen kaavatilanne 

1.1 Voimassa olevat kaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava ja kaavan muutos, Etelä-Pohjan-

maan 1. vaihemaakuntakaava ja Etelä-Pohjanmaan 2.vaihemaakuntakaava ja kaavan muutos. Maakuntavaltuusto 

on hyväksynyt 3.12.2018 turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, puuterminaaleja ja puolustus-

voimien alueita käsittelevä vaihemaakuntakaavan III, joka on tullut voimaan 23.8.2021.  

Suunnittelualueella on voimassa viisi yleiskaavaa, joista yksi on oikeusvaikutukseton Seinäjoen oikeusvaiku-

tukseton yleiskaava (1994). Oikeusvaikutteisista yleiskaavoista kolme sijaitsee Ilmajoen kunnassa keskustan ja 

Ahonkylän alueilla ja yksi Seinäjoen Niemistönmaan alueella. 

Ilmajoen ja Seinäjoen alueilla osilla tielinjausten alueista tai niiden läheisyydessä on asemakaavoitettuja alu-

eita. Asemakaavoitettu alueet sijaitsevat Ilmajoella hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat asemakaava-

alueet sijoittuvat Ilmajoen keskustaajaman sekä Ahonkylän alueille. Seinäjoella hanketta koskevat asemakaavoi-

tetut alueet sijoittuvat Seinäjoen keskustaajaman pohjoislaitaan Kivistön ja Itikan kaupunginosien väliselle alu-

eelle. 
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1.2 Vireillä oleva kaavat 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen valmistelu on aloitettu keväällä 2020. Maakuntakaavan ajanta-

saisuuden arviointi on tehty kokonaiskuvan muodostamiseksi maakuntakaavan merkintöjen uudistamistarpeesta 

ja toteutumisesta. Maakuntakaavoituksessa on tarve kokonaisuuden tarkastelulle kaikki merkinnät yhteen kokoa-

vassa kokonaismaakuntakaavassa. 

Ilmajoen kunnassa suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on vireillä Keskustan yleiskaava sekä Siltalan 

kunnanosan asemakaavan muutos ja laajennus (Nesteen huoltoasema). Keskustan yleiskaava käynnistämisestä 

on tehty kaavoituspäätös Ilmajoen kunnanhallituksessa 20.3.2017 ja kaavaluonnoksen kaksi vaihtoehtoa on ollut 

nähtävillä 10.11. – 11.12.2017. Vireillä oleva Siltalan kunnanosan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaa-

valuonnos on asetettu nähtäville epävirallisesti 8.4. – 21.4.2008. 

Seinäjoen kaupungissa suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on vireillä Seinäjoen keskustan oikeusvai-

kutteinen osayleiskaava ja kaksi asemakaavan muutosta. Seinäjoen keskustan oikeusvaikutteinen yleiskaava on 

käynnistetty Seinäjoen kaupunkisuunnittelujaostossa 5.6.2012. Suunnittelualueella vireillä olevat asemakaavat 

ovat Asemakaavan muutos (07030) Itikanmäenkadulla korttelin 4 tonteilla 8, 9, 10, 11 ja 12 (Kyla 15.4.2020, § 

58) ja Asemakaavan muutos (06073) Pohjolantiellä korttelissa 55 ja katualueilla (Kyla 16.1.2019, § 5). 
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2. Kaavamuutostarpeiden tarkastelu 

2.1 Maakuntakaava 

2.1.1 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä 

 

 

Kuva 2-1 Ote Etelä-Pohjanmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 12/2021 

 

Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa vuonna 2003 ja vah-

vistettu ympäristöministeriössä 23.5.2005. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaa on uudistettu vaiheittain. Tuuli-

voimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava I on vahvistettu ympäristöministeriössä 31.10.2016 ja vaihemaakunta-

kaava II, jonka teemoja ovat kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot, on tullut voimaan 11.8.2016. Maakuntaval-

tuusto on hyväksynyt vaihemaakuntakaavan II muutoksen 2.12.2019 ja se on tullut voimaan 21.4.2020. Maa-

kuntavaltuuston on hyväksynyt 3.12.2018 turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, puutermi-

naaleja ja puolustusvoimien alueita käsittelevä vaihemaakuntakaavan III, joka on tullut voimaan 23.8.2021.  

Liikennettä käsittelevässä vaihemaakuntakaavassa II nykyinen tielinjaus on osoitettu merkittävästi parannetta-

vana kaksiajorataisena kantatienä Seinäjoen ja Ilmajoen välillä sekä merkittävästi parannettavana kantatienä 

Ilmajoelta valtatien 3 liittymään saakka. Suupohjan rata on osoitettu rautatieksi. Kantatien Itikan, Suupohjan, 

Ilmajoen Ahokylän ja Seinäjoen keskustan liittymät on osoitettu eritasoliittymiksi. Ilmajoki on osoitettu keskusta-

toimintojen alueeksi kohdemerkinnällä ja Seinäjoki aluemerkinnällä. Kantatie sijaitsee Seinäjoen kaupallisen 
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vyöhykkeen (km-2) länsiosan alueelle.  Koko kantatien 67 ympäristö kuuluu Kurikka-Ilmajoki-Seinäjoki kehittä-

misvyöhykkeeseen. Vaihemaakuntakaavalla II on kumottu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta ohjeellinen 

uusi tielinjaus tai uuden tien vaihtoehtoinen linjaus on kumottu kantatien linjauksen eteläpuolella Seinäjoella.  

Kokonaismaakuntakaavassa 2005 kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi 

osoitettu Kyröjokilaakson kulttuurimaisema sijoittuu kantatien 67 länsi- ja pohjoispuolelle. Kantatien ympäristö 

keskustaajaman länsiosasta Hannukselan liittymäalueelle. Ilmajoki kuuluu Ilmajoki–Huissi–Panttila maaseudun 

kehittämiskohdealueeseen. 

 

VE0+ sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Vaihtoehdossa kantatie toteutetaan ny-

kyisellään yksiajorataisena tienä ja kantatien nopeusra-

joitukset säilyvät nykyisellään. Maakuntakaavassa ole-

massa oleva kantatien linjaus on merkitty merkittävästi 

parannettavana kaksiajorataisena valtatienä tai kanta-

tien 

Eritasoliittymät: Vaihtoehtoon ei sisälly uusia eritasoliit-

tymiä. 

Rinnakkaistielinjaukset: Hankevaihtoehdossa poistet-

tavien tasoristeysten toteuttamisen vaatimia rinnak-

kaistiejärjestelyjä ei osoiteta maakuntakaavatasolla. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee olemassa ole-

van rautatien ja kaavamerkinnän paikalla. 

 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehdossa VE0+ sisältää vain nykyisen väyläver-

kon vähäisiä kehittämistoimenpiteitä, joissa kantatielle 

toteutetaan lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia 

toimintoja. Tällöin maakuntakaavaan merkitty merkit-

tävästi parannettava kaksiajoratainen valtatie tai kan-

tatiemerkintä eivät toteudu.  

 

VE1A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

maakuntakaavassa merkittävästi parannettavana kak-

siajorataisena valtatienä tai kantatienä. Suunnitteilla 

oleva kantatielinjaus siirtyy enimmillään noin 200 met-

riä kaavaan osoitetusta tielinjauksesta Siltalan erita-

soliittymän ja Pirilännevan välisellä alueella. 

Eritasoliittymät: 

Siltalan uusi eritasoliittymä sijoittuu kantatielinjauksen 

osalle, joka poikkeaa noin 150 metriä maakuntakaa-

vaan osoitetusta valtatien tai kantatien linjauksesta. 

Maakuntakaavassa on osoitettu Siltalan eritasoliittymä 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehto 1A on maakuntakaavan mukainen ja to-

teuttaa vaihemaakuntakaavassa II ja Etelä-Pohjan-

maan liikennesuunnittelujärjestelmässä mainittuja ta-

voitteita kantatien palvelutason parantamiseksi. Silta-

lan ja Ahonkylän eritasoliittymien sijainnit poikkeavat 

maakuntakaavasta. Vaihtoehto huomioi maakunta-

kaavan tavoitteet merkittävästi parannettavasta kan-

tatiestä ja kaksiajorataisesta kantatiestä sekä maa-

kuntakaavan eritasoliittymät. 
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1 km lännemmäksi Seinäjoentien ja Alaanentien ris-

teykseen. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu noin kilo-

metrin luoteeseen verrattuna maakuntakaavaan osoi-

tettuun uuden eritasoliittymän tai merkittävästi paran-

nettavan liittymän merkintään. Rintalan eritasoliittymä 

on osoitettu maakuntakaavaan.  

Rinnakkaistielinjaukset: Uusia rinnakkaistielinjauksia ei 

ole osoitettu maakuntakaavaan. Uuden Siltalan erita-

soliittymän ja Pirilännevan välisellä alueella rinnakkais-

tielinjaus kulkee olemassa olevaan valtatien tai kanta-

tien linjausta pitkin, joka on merkitty maakuntakaavaan 

merkittävästi parannettavana kaksiajorataisena valta- 

tai kantatienä.  

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee maakuntakaa-

vaan osoitetulla rautatie -merkinnän kohdalla. 

Yleisesti: Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatie-

linjaus kulkevat Ilmajoen kunnan alueella taajamatoi-

mintojen sekä keskustatoimintojen alueella keskustaa-

jamassa sekä taajamatoimintojen alueella Ahonkylän 

kohdalla. Seinäjoen kaupungin alueella pää- ja rinnak-

kaistielinjaukset sekä rautatielinjaus kulkevat taajama-

toimintojen alueella sekä keskustatoimintojen alueella. 

Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatielinjaus kul-

kevat Ilmajoen keskustaajaman ja Ahonkylän välisellä 

alueella sekä Seinäjoen Rintalan ja Marttilan välisellä 

alueella Kyrönjokilaakson kulttuuriympäristön tai mai-

seman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella 

Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatielinjaus si-

joittuvat Seinäjoen Marttilan aluetta lukuun ottamatta 

maakuntakaavassa Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-käy-

tävän kehittämisaluetta.  

 

VE1B sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

maakuntakaavassa merkittävästi parannettavana kak-

siajorataisena valtatienä tai kantatienä. Suunnitteilla 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehto VE1B suhde maakuntakaavaan ja sen ta-

voitteisiin on vastaava kuin vaihtoehdolla VE1A, pois 

lukien vaihtoehtojen ero Ahonkylän eritasoliittymän si-

jainnin osalta. 
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oleva kantatielinjaus siirtyy enimmillään noin 200 met-

riä kaavaan osoitetusta tielinjauksesta Siltalan erita-

soliittymän ja Pirilännevan välisellä alueella. 

Eritasoliittymät: Siltalan uusi eritasoliittymä sijoittuu 

kantatielinjauksen osalle, joka poikkeaa noin 150 met-

riä maakuntakaavaan osoitetusta valtatien tai kantatien 

linjauksesta. Maakuntakaavassa on osoitettu Siltalan 

eritasoliittymä 1 km lännemmäksi Seinäjoentien ja 

Alaanentien risteykseen.  Ahonkylän eritasoliittymän si-

jaitsee maakuntakaavaan osoitetun merkittävästi pa-

rannettavan kaksiajorataisen valtatien tai kantatien lin-

jauksen päällä. Maakuntakaavassa Ahonkylän erita-

soliittymä on osoitettu noin kilometrin päähän suunni-

tellun eritasoliittymän lounaispuolelle. 

Rinnakkaistielinjaukset: Uusia rinnakkaistielinjauksia ei 

ole osoitettu voimassa olevaan maakuntakaavaan. Uu-

den Siltalan eritasoliittymän ja Pirilännevan välisellä 

alueella rinnakkaistielinjaus kulkee olemassa olevaan 

valtatie tai kantatien linjausta pitkin, joka on merkitty 

maakuntakaavaan merkittävästi parannettavana kak-

siajorataisena valta- tai kantatienä.  

Yleisesti: Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatie-

linjaus kulkevat Ilmajoen kunnan alueella taajamatoi-

mintojen sekä keskustatoimintojen alueella keskustaa-

jamassa sekä taajamatoimintojen alueella Ahonkylän 

kohdalla. Seinäjoen kaupungin alueella pää- ja rinnak-

kaistielinjaukset sekä rautatielinjaus kulkevat taajama-

toimintojen alueella sekä keskustatoimintojen alueella. 

Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatielinjaus kul-

kevat Ilmajoen keskustaajaman ja Ahonkylän välisellä 

alueella sekä Seinäjoen Rintalan ja Marttilan välisellä 

alueella Kyrönjokilaakson kulttuuriympäristön tai mai-

seman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. 

Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatielinjaus si-

joittuvat Seinäjoen Marttilan aluetta lukuun ottamatta 

maakuntakaavassa Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-käy-

tävän kehittämisaluetta.  
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VE2 sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus kulkee maakuntakaa-

vaan osoitetulla merkittävästi parannettavan kaksiajo-

rataisen valtatien tai kantatie merkinnän mukaisesti Il-

majoen keskustaajaman kaakkoispuolella ja Seinäjoen 

keskustaajaman pohjoispuolella. Kantatielinjaus poik-

keaa maakuntakaavan valtatie tai kantatie merkinnästä 

Siltalan ja Rintalan eritasoliittymien välisellä alueella. 

Kantatielinjaus kulkee maakuntakaavaan osoitetun lin-

jauksen eteläpuolella Siltalan eritasoliittymän ja Nikko-

lannevan välisellä alueella ja risteää valtatie tai kantatie 

-merkinnän kanssa Niikkolannevan alueella siirtyen 

kulkemaan valtatie tai kantatie merkinnän pohjoispuo-

lella aina Rintalan eritasoliittymään saakka. Poik-

keamat maakuntakaavaan osoitetuista merkinnöistä 

ovat Siltalan ja Niikkolannevan välisellä alueella enim-

millään noin 200 metriä ja Nikkolannevan ja Rintalan 

eritasoliittymän välillä enimmillään noin 650 metriä. 

Eritasoliittymät: Suunnittelualueen uudet Siltalan, 

Ahonkylän ja Rintalan eritasoliittymät poikkeavat maa-

kuntakaavaan merkityistä eritasoliittymien sijainneista. 

Maakuntakaavassa on osoitettu Siltalan eritasoliittymä 

1 km lännemmäksi Seinäjoentien ja Alaanentien ris-

teykseen, Ahonkylän eritasoliittymän merkintä sijaitsee 

maakuntakaavassa noin 1,5 kilometriä suunnitellun eri-

tasoliittymän koillispuolella ja Rintalan eritasoliittymä 

noin 300 metriä suunnitellun eritasoliittymän pohjois-

puolella rautatien toisella puolella. 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjauksia ei ole 

osoitettu voimassa olevaan maakuntakaavaan. Keskei-

nen osa rinnakkaistieliikenteestä toteutuu olemassa 

olevan kantatien kautta. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee maakuntakaa-

vaan osoitetulla rautatie -merkinnän mukaisesti. 

 

Yleisesti: Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatie-

linjaus kulkevat Ilmajoen kunnan alueella taajamatoi-

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehdossa VE2 kantatien linjaus poikkeaa maa-

kuntakaavan merkitystä eniten noin kahdeksan kilo-

metrin matkalla. Siltalan ja Ahonkylän eritasoliittymien 

sijainnit poikkeavat maakuntakaavasta, ottaen huomi-

oon maakuntakaavan tarkkuuden. Ratalinjaus on 

maakuntakaavan mukainen. Liikenneratkaisu tukee 

Seinäjoella nykyisen kantatien varrella tapahtuvaa 

alueen kehittämistä, samoin Ahonkylän kehittämistä 

asutukseen uuden kantatien linjauksen sijoittuessa 

kyläalueen pohjoispuolelle. Vaihtoehto huomioi maa-

kuntakaavan tavoitteet merkittävästi parannettavasta 

kantatiestä ja kaksiajorataisesta kantatiestä sekä 

muutoin maakuntakaavan eritasoliittymät. 
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mintojen sekä keskustatoimintojen alueella keskustaa-

jamassa. Seinäjoen kaupungin alueella pää- ja rinnak-

kaistielinjaukset sekä rautatielinjaus kulkevat taajama-

toimintojen alueella sekä keskustatoimintojen alueella. 

Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatielinjaus kul-

kevat koko suunnittelualueella Kyrönjokilaakson kult-

tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tär-

keällä alueella 

Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatielinjaus si-

joittuvat Seinäjoen Marttilan aluetta lukuun ottamatta 

maakuntakaavassa Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-käy-

tävän kehittämisaluetta 

 

VE3A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus kulkee maakuntakaa-

van merkittävästi parannettavan kaksiajorataisen valta-

tien tai kantatie merkinnän mukaisesti Ilmajoen keskus-

taajaman, Niikkolannevan ja Seinäjoen keskustaaja-

man alueilla. Suunniteltu kantatielinjaus poikkeaa maa-

kuntakaavan valtatien tai kantatien merkinnästä Silta-

lan eritasoliittymän ja Niikkolan nevan välisellä alueella 

sekä Ahonkylän ja Rintalan eritasoliittymien välisellä 

alueella. Kantatielinjaus kulkee osan matkaa maakun-

takaavaan merkityn rautatie -merkinnän kohdalla Ahon-

kylän eritasoliittymän ja Rintalan eritasoliittymän väli-

sellä alueella. 

Suunniteltu kantatielinjaus poikkeaa suurimmillaan 

maakuntakaavaan osoitetusta linjauksesta noin 250 

metriä Ahonkylän pohjoispuolella. 

Eritasoliittymät: Suunnitelluista eritasoliittymistä Silta-

lan ja Ahokylän eritasoliittymät eivät sijaitse maakunta-

kaavaan osoitettujen eritasoliittymien kohdalla. Maa-

kuntakaavassa on osoitettu Siltalan eritasoliittymä 1 km 

lännemmäksi Seinäjoentien ja Alaanentien risteykseen 

ja Ahokylän eritasoliittymä sijaitsee noin 1,2 kilometriä 

suunnitellusta eritasoliittymästä koilliseen. 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehdossa VE3A kantatien ja radan linjaukset 

poikkeavat maakuntakaavaan merkitystä noin 6 kilo-

metrin matkalla. Siltalan ja Ahonkylän eritasoliittymien 

sijainnit poikkeavat maakuntakaavasta. Liikennerat-

kaisu tukee Seinäjoella nykyisen kantatien varrella ta-

pahtuvaa alueen kehittämistä, samoin Ahonkylän ke-

hittämistä asutukseen uuden kantatien linjauksen si-

joittuessa kyläalueen pohjoisreunalle. Vaihtoehto huo-

mioi maakuntakaavan tavoitteet merkittävästi paran-

nettavasta kantatiestä ja kaksiajorataisesta kanta-

tiestä sekä muutoin maakuntakaavan eritasoliittymät. 
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Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjauksia ei ole 

osoitettu voimassa olevaan maakuntakaavaan. Nykyi-

nen kantatie muuttuu rinnakkaistieksi Ahonkylässä. 

Rautatielinjaus: Suunniteltu rautatielinjaus poikkeaa 

maakuntakaavaan merkitystä linjauksesta noin kuuden 

kilometrin matkalla Ilmajoen Niikkolannevan ja Seinä-

joen Rintalan välisellä alueella. 

Yleisesti: Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatie-

linjaus kulkevat Ilmajoen kunnan alueella taajamatoi-

mintojen sekä keskustatoimintojen alueella keskustaa-

jamassa. Seinäjoen kaupungin alueella pää- ja rinnak-

kaistielinjaukset sekä rautatielinjaus kulkevat taajama-

toimintojen alueella sekä keskustatoimintojen alueella. 

Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatielinjaus kul-

kevat koko suunnittelualueella Kyrönjokilaakson kult-

tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tär-

keällä alueella 

Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatielinjaus si-

joittuvat Seinäjoen Marttilan aluetta lukuun ottamatta 

maakuntakaavassa Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-käy-

tävän kehittämisaluetta 

 

VE3B sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus kulkee maakuntakaa-

van merkittävästi parannettavan kaksiajorataisen valta-

tien tai kantatie merkinnän mukaisesti Ilmajoen keskus-

taajaman sekä Ahonkylän ja Seinäjoen keskustaaja-

man alueilla. Suunniteltu kantatielinjaus poikkeaa maa-

kuntakaavan valtatien tai kantatien merkinnästä Silta-

lan eritasoliittymän ja Niikkolannevan välisellä alueella 

sekä Ahonkylän eritasoliittymän ja Ahonkylän alueella. 

Kantatielinjaus kulkee osan matkaa maakuntakaavaan 

merkityn rautatie -merkinnän kohdalla Ahonkylän alu-

eella. 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehdossa 3B kantatien ja radan linjaukset poik-

keavat maakuntakaavaan merkitystä noin kolmen ki-

lometrin matkalla. Siltalan ja Ahonkylän eritasoliitty-

mien sijainnit poikkeavat maakuntakaavasta. Liiken-

neratkaisu tukee Seinäjoella nykyisen kantatien var-

rella tapahtuvaa alueen kehittämistä, samoin Ahonky-

län kehittämistä asutukseen uuden kanta- tien linjauk-

sen sijoittuessa kyläalueen pohjoisreunalle. Vaihto-

ehto huomioi maakuntakaavan tavoitteet merkittävästi 

parannettavasta kantatiestä ja kaksiajorataisesta kan-

tatiestä sekä muutoin maakuntakaavan eritasoliitty-

mät. 
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Suunniteltu kantatielinjaus poikkeaa suurimmillaan 

maakuntakaavaan osoitetusta linjauksesta noin 200 

metriä Ahonkylän pohjoispuolella. 

Eritasoliittymät: Suunnitelluista eritasoliittymistä Silta-

lan ja Ahokylän eritasoliittymät eivät sijaitse maakunta-

kaavaan osoitettujen eritasoliittymien kohdalla. Maa-

kuntakaavassa on osoitettu Siltalan eritasoliittymä 1 km 

lännemmäksi Seinäjoentien ja Alaanentien risteykseen 

ja Ahokylän eritasoliittymä sijaitsee noin 1,2 kilometriä 

suunnitellusta eritasoliittymästä koilliseen. 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjauksia ei ole 

osoitettu voimassa olevaan maakuntakaavaan.  

Rautatielinjaus: Maakuntakaavassa rautatielinjaus on 

osoitettu olemassa olevan Suupohjan ratayhteyden 

mukaisesti. Suunniteltu rautatielinjaus poikkeaa siten 

maakuntakaavaan merkitystä linjauksesta noin kolmen 

kilometrin matkalla Ilmajoen Ahokylän kohdalla väli-

sellä alueella. 

Yleisesti: Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatie-

linjaus kulkevat Ilmajoen kunnan alueella taajamatoi-

mintojen sekä keskustatoimintojen alueella keskustaa-

jamassa. Seinäjoen kaupungin alueella pää- ja rinnak-

kaistielinjaukset sekä rautatielinjaus kulkevat taajama-

toimintojen alueella sekä keskustatoimintojen alueella. 

Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatielinjaus kul-

kevat lähes koko suunnittelualueella Kyrönjokilaakson 

kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 

tärkeällä alueella, pois lukien kantatielinjauksen osuus 

Ahonkylän ja Rintalan eritasoliittymien välillä. 

Pää- ja rinnakkaistielinjaukset sekä rautatielinjaus si-

joittuvat Seinäjoen Marttilan aluetta lukuun ottamatta 

maakuntakaavassa Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-käy-

tävän kehittämisaluetta 
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2.2 Yleiskaavat 

2.2.1 Ilmajoen keskustan osayleiskaava (1992) 

 

 

Kuva 2-2 Ote Ilmajoen keskustaajaman osayleiskaavasta. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Ilmajoen keskustan alueella ja sen ympäristössä on voimassa keskustan osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto 

on hyväksynyt 21.9.1992 § 95.  Osayleiskaava on saanut lainvoiman 31.8.1993. Kantatie 67 on osoitettu seu-

dulliseksi pääväyläksi ja keskustan sekä Hannukselantien liittymät eritasoliittymiksi, että Suupohjan rata rauta-

tieksi. Kantatien 67 eteläpuolelle on osoitettu kevyen liikenteen reitti. Kantatie 67 rajautuu maa- ja metsätalous-

, teollisuus-, keskustatoimintojen, pientalovaltaisiin sekä maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin. 

VE0+ sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Ei muutoksia kantatielinjaukseen 

Eritasoliittymät: Ei uusia eritasoliittymiä 

Rinnakkaistielinjaukset: Vaihtoehdon rakennetaan rin-

nakkaistieyhteys Alaanentien ja Tuomikyläntien välille 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehto ei ole yleiskaavan mukainen Alaanentien 

ja Tuomikyläntien välille rakennettavan rinnakkaistien 

osalta kaava-alueen koillisosassa. 
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kantatien eteläpuolelle. Rinnakkaistieyhteyden raken-

tamistoimenpiteet sijoittuvat yleiskaava-alueelle Silta-

lan alueelle, jossa uusi rinnakkaistieyhteys sijoittuu 

yleiskaavalla keskustatoimintojen alueelle (C), virkis-

tysalueelle (V) sekä teollisuus- ja varastoalueelle (T). 

Tämän lisäksi tie risteää kantatien eteläpuolella kulke-

van kevyenliikenteen väylän kanssa. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee rautatiemerkin-

nän kohdalla. 

 

VE1A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus on osoitettu yleiskaa-

vassa pääosin seudullisena pääväylänä ja Seinäjoen-

tien - Palontien eritasoliittymänä. Seudullisen pää-

väylän varteen on osoitettu kevyenliikenteen reitti.  

Suunniteltu kantatielinjaus poikkeaa yleiskaavaan osoi-

tetusta seudullisen pääväylän linjauksesta suunnitellun 

uuden Siltalan eritasoliittymän kohdalla.  

Siltalan eritasoliittymä: Siltalan eritasoliittymän koh-

dalla suunniteltu kantatielinjaus sekä liittymä sijoittuvat 

keskustatoimintojen alueelle (C), virkistysalueelle (V) 

sekä teollisuus- ja varastoalueelle (T). 

Siltalan eritasoliittymä, sen alueella sijaitseva kantatie-

linjaus ja eritasoliittymän rampit risteävät seudullisen 

pääväylän varteen osoitetun kevyenliikenteen reitin ja 

Kivikylän alueella kulkevan kokoojatien kanssa.  

Rinnakkaistielinjaukset: Yleiskaavaan ei ole osoitettu 

tiemerkintöjä valtaosaan suunnitelman mukaisia rin-

nakkaistiejärjestelyjä/-linjauksia. Rinnakkaistielinjauk-

set sijoittuvat yleiskaava-alueella kantatielinjauksen 

pohjoispuolella virkistysalueilla (V) ja maa- ja metsäta-

lousalueilla, joilla sallitaan maa- ja metsätalouttapalve-

leva rakentaminen (MT) sekä eteläpuolella teollisuus- 

ja varastoalueilla (T).  

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehto ei ole yleiskaavan mukainen Siltalan erita-

soliittymän alueella. Eritasoliittymän alueella suunni-

teltu uusi kantatielinjaus sekä eritasoliittymän rampit 

sijoittuvat yleiskaavaan osoitetuille keskustatoiminto-

jen alueelle, virkistysalueelle sekä teollisuus- ja varas-

toalueelle noin 180 metrin päähän kaakkoon kaavaan 

osoitetusta kantatien linjauksesta. 

Uusia rinnakkaisteiden linjauksia ei ole huomioitu voi-

massa olevissa yleiskaavoissa. 
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Rinnakkaistielinjaukset risteävät yleiskaava-alueella 

kantatielinjauksen pohjoispuolella yleiskaavaan osoite-

tun ja vaihtoehdon VE1A mukaisen Suupohjan radan 

kanssa sekä Palonkylän alueelle suunnitellun kevyen-

liikenteen reitin kanssa.  

Rinnakkaistielinjaukset risteävät yleiskaavan alueella 

kantatielinjauksen eteläpuolella Hannukselan alueella 

kokoojakadun sekä rautatiemerkinnän kanssa. 

Rautatielinjaus: Ratalinjaukselle ei ole osoitettu muu-

toksia yleiskaava-alueella vaihtoehdossa VE1A. 

 

VE1B sijoittuminen 

Vaihtoehdon linjaukset ovat yleiskaava-alueella samat 

kuin vaihtoehdossa VE1A. 

 

Kaavamuutostarve 

Kantatien, rinnakkaisteiden ja radan suhde yleis- ja 

asemakaavoihin on vastaava kuin vaihtoehdolla 

VE1A. 

 

VE2 sijoittuminen 

Vaihtoehdon linjaukset ovat yleiskaava-alueella samat 

kuin vaihtoehdossa VE1A. 

 

Kaavamuutostarve 

Kantatien, rinnakkaisteiden ja radan suhde yleis- ja 

asemakaavoihin on vastaava kuin vaihtoehdolla 

VE1A. 

 

VE3A sijoittuminen 

Vaihtoehdon linjaukset ovat yleiskaava-alueella samat 

kuin vaihtoehdossa VE1A. 

 

Kaavamuutostarve 

Kantatien, rinnakkaisteiden ja radan suhde yleis- ja 

asemakaavoihin on vastaava kuin vaihtoehdolla 

VE1A. 

 

VE3B sijoittuminen 

Vaihtoehdon linjaukset ovat yleiskaava-alueella samat 

kuin vaihtoehdossa VE1A. 

Kaavamuutostarve 

Kantatien, rinnakkaisteiden ja radan suhde yleis- ja 

asemakaavoihin on vastaava kuin vaihtoehdolla 

VE1A. 
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2.2.2 Ahonkylän osayleiskaava (1989) 

 

 

Kuva 2-3 Ote Ahonkylän (1989) osayleiskaavasta. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Ilmajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ahokylän osayleiskaavan 26.8.1988 ja sen muutokset 16.12.1988. 

Kaava on saanut lainvoiman 18.1.1989. Kantatie 67 on osoitettu seudulliseksi pääväyläksi ja Ahokylän liittymä 

eritasoliittymäksi sekä Suupohjan rata rautatieksi. Kantatien 67 eteläpuolelle on osoitettu kevyen liikenteenreitti 

Navettamäen pohjoispuolelta kuntakeskuksen suuntaan. Kantatie 67 rajautuu maa- ja metsätalousvaltaisiin alu-

eisiin, maa- ja metsätalousalueeseen, jolla maa- ja metsätalousrakennusten rakentaminen on sallittua, maa- ja 

metsätalousvaltaisiin alueisiin, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja sekä pientalovaltaisiin että 

teollisuus- ja varastoalueisiin. Ahonkylän yleiskaava vuodelta 2006 on korvannut keskeisten alueiden osalta 

Ahonkylän yleiskaavan vuodelta 1988. 
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VE0+ sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Ei muutoksia kantatielinjaukseen 

Eritasoliittymät: Ei uusia eritasoliittymiä 

Rinnakkaistielinjaukset: Vaihtoehdon rakennetaan rin-

nakkaistieyhteys Alaantien ja Tuomikylän tien välille 

kantatien eteläpuolelle. Rinnakkaistieyhteyden raken-

tamistoimenpiteet sijoittuvat yleiskaava-alueelle seu-

dullisen pääväylän rinnalle sen eteläpuolelle. Rinnak-

kaistieyhteys kulkee yleiskaavassa maa- ja metsäta-

lousvaltaisilla alueilla (M) sekä maatalousvaltaisilla alu-

eilla (MT). Lisäksi rinnakkaistieyhteyden alle sijoittuu 

kevyenliikenteen reitti.  

Yleiskaavassa on osoitettu Luhtalanmäeltä ja Navettä-

mäeltä kokoojakadut yhdistymään Kantatiehen. Vaihto-

ehdon VE0+ mukaan näille kohdin on suunniteltu liitty-

mien katkaisu. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee rautatiemerkin-

nän kohdalla. 

 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehto ei ole yleiskaavan mukainen. Vaihtoeh-

dossa ei ole osoitettu rinnakkaistietä ja yleiskaavassa 

osoitetut liittymät Luhtalanmäeltä ja Navettamäeltä 

kantatielle saapuvilta kokoojakaduilta katkaistaan. 

 

VE1A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus poikkeaa Siltalan erita-

soliittymän ja Pirilännevan välisellä alueella enimmil-

lään noin 180 metrin päässä kaavaan osoitetun seudul-

lisen pääväylästä sen eteläpuolelle. Pirilännevan ja 

Nikkolannevan välisellä alueella linjaus kulkee kaavaan 

osoitetun seudullisen pääväylän kohdalla. Kaavassa on 

osoitettu kevyen liikenteen reitti seudullisen pääväylän 

eteläpuolelle. 

Kantatielinjaus risteää yleiskaava-alueella kokoojatien 

kanssa. 

Alueilla, joilla kantatielinjaus ei kulje kaavaan osoitetun 

seudullisen kantatielinjauksen kohdalla, alue on osoi-

tettu Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

Kaavamuutostarve 

Ilmajoen keskustan yleiskaavan ja Ahonkylän välisellä 

alueella kantatien linjaus poikkeaa osittain voimassa 

olevasta yleiskaavasta.  Uusia rinnakkaisteiden lin-

jauksia ei ole huomioitu voimassa olevissa yleiskaa-

voissa. 
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Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaukset kulke-

vat Siltalan eritasoliittymän ja Nikkolannevan välisellä 

alueella kantatielinjauksen pohjoispuolella osin kaa-

vaan osoitetun kantatien paikalla. 

 

Kantatielinjauksen pohjoispuolella rinnakkaistielinjaus 

kulkee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. 

Kantatielinjauksen eteläpuolella sijaitseva rinnakkaistie 

risteää Pirilännevan alueella kokoojatien kanssa. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee yleiskaavaan 

osoitetun rautatie -merkinnällä. 

 

VE1B sijoittuminen 

Vaihtoehdon VE1B linjaukset ovat yleiskaava-alueella 

samat kuin vaihtoehdossa VE1A 

 

Kaavamuutostarve 

Kantatien, rinnakkaisteiden ja radan suhde yleiskaa-

vaan on vastaava kuin vaihtoehdolla VE1A. 

VE2 sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus kulkee Siltalan erita-

soliittymän ja Nikkolannevan välisellä alueella eri lin-

jausta kuin kaavassa osoitettu seudulliselle pää-

väylälle. Kaava-alueella Siltalan eritasoliittymän ja Nik-

kolannevan välisellä alueella kantatielinjaus kulkee 

noin 2 kilometriä seudullisen kantatielinjauksen ja ny-

kyisen kantatien eteläpuolella ja ylittää kaavaan osoite-

tun seudullisen kantatielinjauksen Nikkolannevan koh-

dalla siirtyen sen jälkeen kulkemaan linjauksen pohjois-

puolelle noin 400 metrin matkan yleiskaavan alueella. 

Aluevarausmerkintöinä suunnitellun kantatielinjauksen 

kohdalle on osoitettu sekä seudullisen kantatielinjauk-

sen etelä- että pohjoispuolelle maa- ja metsätalousval-

taista aluetta (M). 

Kaavamuutostarve 

Kantatielinjaus ei ole yleiskaavan mukainen. Radan-

linjaus on yleiskaavan mukainen. Uusia rinnakkaistei-

den linjauksia ei ole huomioitu yleiskaavassa. 
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Kantatielinjaus risteää yleiskaava-alueella kokoojatien 

kanssa sekä seudullisen kantatielinjauksen ja sen ete-

läpuolelle osoitetun kevyenliikenteen reitin kanssa Nik-

kolannevan kohdalla.  

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaukset kulke-

vat yleiskaavaan osoitetun rautatien pohjois- ja etelä-

puolella sekä suunnitellun kantatielinjauksen eteläpuo-

lella. Rautatielinjauksen pohjoispuolella kulkevat rin-

nakkaistielinjaus kulkee pääasiassa yleiskaava-alueen 

raja-alueella sekä osin yleiskaava-alueen ulkopuolella. 

Rautatien eteläpuolella kulkeva rinnakkaistielinjaus kul-

kee Nikkolannevan kohdalla olevaa rautatien alitusta 

lukuun ottamatta kaavaan osoitetun seudullisen kanta-

tien kohdalla. Nikkolan nevan kohdalle suunniteltua 

rautatien alitusta ei ole osoitettu yleiskaavaan.  

Suunnitellun kantatielinjauksen eteläpuolelle suunni-

teltu rinnakkaistie kulkee maa- ja metsätalousvaltai-

sella alueella (M) ja risteää Pirilännevan kohdalla ko-

koojatien sekä Nikkolannevan kohdalla kevyenliiken-

teen reitin kanssa. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee yleiskaavaan 

osoitetun rautatien kohdalla.  

 

VE3A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus vastaa yleiskaava-alu-

eella VE1A -linjausta. 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaus vastaa 

pääosin yleiskaava-alueella VE1A -linjauksia. Erot 

vaihtoehtojen välillä sijoittuvat rautatien pohjoispuolella 

kulkevan rinnakkaistien koillisosaan, jossa VE3A kul-

kee VE1A poiketen yleiskaava-alueen ulkorajaa myö-

täillen maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. 

VE1A:sta poikkeavaa rinnakkaistien osaa ei ole osoi-

tettu yleiskaavaan. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee yleiskaava-alu-

eella rautatiemerkinnän kohdalla. 

Kaavamuutostarve 

Kantatien, rinnakkaisteiden ja radan suhde yleiskaa-

vaan on pääosin vastaava kuin vaihtoehdolla VE1A  
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VE3B sijoittuminen 

Vaihtoehdon linjaukset ovat yleiskaava-alueella samat 

kuin vaihtoehdossa VE3A. 

 

Kaavamuutostarve 

Kantatien, rinnakkaisteiden ja radan suhde yleiskaa-

vaan on vastaava kuin vaihtoehdolla VE3A  
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2.2.3 Ahonkylän yleiskaava (2007) 

 

 

Kuva 2-4 Ote Ahonkylän yleiskaavasta (2007). 

 

Ilmajoen kunnanvaltuusto hyväksynyt Ahonkylän yleiskaavan 12.10.2006. Kaava on saanut lainvoiman 

15.12.2006. Kantatie 67 on osoitettu seudulliseksi kantatieksi ja Suupohjan rata rautatieksi. Kantatien 67 etelä-

puolelle on osoitettu kevyen liikenteen reitti Tuomikyläntieltä Navettamäen pohjoispuolelle sekä asuinpientalo-

valtaisten alueiden läpi Ahontielle, josta pohjoiseen kevyen liikenteen reitti sijoittuu edelleen kantatien 67 viereen 

Seinäjoen kuntarajalle saakka. Kantatie 67 rajautuu maatalous-, palvelujen, pientalovaltaisiin asuntoalueisiin 

sekä julkisten palvelujen ja hallinnon alueisiin, keskustatoimintojen ja suojaviheralueisiin. 
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VE0+ sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Ei muutoksia kantatielinjaukseen 

Eritasoliittymät: Ei uusia eritasoliittymiä 

Rinnakkaistielinjaukset: Vaihtoehdossa rakennetaan 

rinnakkaistieyhteys Alaanentien ja Tuomikylän tien vä-

lille kantatien eteläpuolelle. Rinnakkaistieyhteyden ra-

kentamistoimenpiteet sijoittuvat yleiskaava-alueelle 

seudullisen pääväylän rinnalle sen eteläpuolelle. Rin-

nakkaistieyhteys kulkee yleiskaavassa maa- ja metsä-

talousvaltaisilla alueilla (M) sekä maatalousvaltaisilla 

alueilla (MT). Lisäksi rinnakkaistieyhteyden alle sijoittuu 

kevyenliikenteen reitti sekä maisemallisesti arvokas 

alue (ma-4). 

Vaihtoehdossa yleiskaava-alueella kulkeva Nikkolantie 

on linjattu uudelleen siten, että nykyinen liittymä siirtyy 

noin 600 metriä pohjoiseen. Nikkolantie ylittää junara-

dan ylikulkusillalla. Kantatien ja Nikkolantien liittymään 

toteutetaan kanavointi ja kääntymiskaistat. Nikkolan-

tien uusi linjaus sijoittuu yleiskaava-alueella maatalous-

alueelle (MT), maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle 

(MA-1) sekä vähäisesti pientalovaltaisille asuntoalueille 

(AP). Nikkolantien uusilinjaus sijoittuu myös luonnon 

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeälle alueelle 

(luo) sekä maisemallisesti arvokkaille alueille (ma-4 ja 

ma-1). Uutta tielinjaus ei ole osoitettu yleiskaavassa  

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee rautatiemerkin-

nän kohdalla. 

 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehto ei ole yleiskaavan mukainen rinnakkais-

tiejärjestelyjen osalta. 

 

VE1A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus kulkee suunnitellussa 

vaihtoehdossa pääosin olemassa olevan kantatien pai-

kalla. Kantatie on osoitettu kaavassa kantatienä (kt). 

Kantatielinjaus on vähäisesti oikaistu kantatielinjauk-

sesta ennen Ahonkylän eritasoliittymää. Oikaisun koh-

dalla suunniteltu kantatielinjaus sijoittuu osin maisemal-

Kaavamuutostarve 

Kantien ja radan linjaukset ovat yleiskaavan mukaisia.  

Ahonkylän lounaisen eritasoliittymän ja sen rinnak-

kaisteiden järjestelyjä ei ole osoitettu yleiskaavaan 

Uusia rinnakkaisteiden linjauksia ei ole huomioitu voi-

massa olevassa yleiskaavassa.  
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lisesti arvokkaalle peltoalueelle (MA-1), maatalousalu-

eella (MT), rautatieksi osoitetulla alueelle sekä maata-

lousalueelle (MT). Kantatielinjaus sijoittuu kaavassa 

osoitetulle melualueelle (55dB). 

Ahonkylän eritasoliittymä: Suunniteltu Ahonkylän erita-

soliittymä sijoittuu tässä vaihtoehdossa Ahonkylän lou-

naispuolelle. Eritasoliittymää ei ole osoitettu yleiskaa-

vassa. Suunniteltu eritasoliittymä ja sen alustavat alue-

varaukset sijoittuvat yleiskaavassa maatalousalueelle 

(MT), pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP) sekä pal-

velujen alueelle (P-1). Lisäksi eritasoliittymän alueella 

kulkee yleiskaavassa rautatie, kaksi yhdystietä ja kevy-

enliikenteen reitti. Osa eritasoliittymän alueesta on 

merkitty luonnon monimuotoisuuden kanalta erityisen 

tärkeä alue (luo). 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaukset kanta-

tielinjauksen pohjoispuolella ja rautatielinjauksen poh-

joispuolella ei ole osoitettu yleiskaavassa. Tämän alu-

een rinnakkaistiet sijoittuvat maisemallisesti arvok-

kaalle peltoalueelle (MA-1) ja suojelualueelle (S-1) 

Rinnakkaistielinjaukset kantatielinjauksen pohjoispuo-

lella ja rautatielinjauksen eteläpuolella sijaitsevat pieniä 

poikkeamia lukuun ottamatta kaavassa osoitetuilla tie-

alueilla. Linjaukset ja tiealueet kulkevat tällä alueella 

pientalovaltaisella asuntoalueella (AP), maatalousalu-

eella (MT), teollisuus- ja varastoalueella (T) sekä suo-

jelualueella (S-1). 

Kantatielinjauksen pohjoispuolella sijaitsevat rinnak-

kaistiet alittavat rautatie kahdessa kohdassa kaava-alu-

eella. Radan alituksia ei ole osoitettu yleiskaavassa. 

Rinnakkaistielinjaukset kantatielinjauksen eteläpuolella 

ei ole pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta osoitettu 

yleiskaavassa. Rinnakkaistiet kulkevat tällä alueen 

osalla yleiskaavassa merkityillä pientalovaltaisella 

asuinalueella (AP) sekä maatalousalueella (MT). Li-

säksi rinnakkaistiet risteävät luonnon monimuotoisuu-

den kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi osoitetun alu-

een (luo) ja kevyenliikenteen reitin kanssa 
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Rautatie: Suunniteltu rautatielinjaus kulkee kaava-alu-

een eteläosan pienialaista pohjoiseen suuntautuvaa oi-

kaisua lukuun ottamatta rautatieksi osoitetulla alueella. 

 

VE1B sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus kulkee suunnitellussa 

vaihtoehdossa pääosin olemassa olevan kantatien pai-

kalla. Kanta tie on osoitettu kaavassa kantatienä (kt). 

Kantatielinjaus on vähäisesti oikaistu kantatielinjauk-

sesta ennen Ahonkylän eritasoliittymää. Oikaisun koh-

dalla suunniteltu kantatielinjaus sijoittuu osin maisemal-

lisesti arvokkaalle peltoalueelle (MA-1), maatalousalu-

eella (MT), rautatieksi osoitetulla alueelle sekä maata-

lousalueelle (MT). Kantatielinjaus sijoittuu kaavassa 

osoitetulle melualueelle (55dB). 

Ahonkylän eritasoliittymä: Suunniteltu Ahonkylän erita-

soliittymä sijoittuu tässä vaihtoehdossa Ahonkylän poh-

joispuolelle. Eritasoliittymää ei ole osoitettu yleiskaa-

vassa ja osa eritasoliittymän alueesta sijoittuu yleis-

kaava-alueen ulkopuolelle Seinäjoen kaupungin alu-

eelle. Suunniteltu eritasoliittymä sijoittuu yleiskaavassa 

teollisuus- ja varastoalueelle (T), suojelualueelle (S-1) 

ja suojaviheralueelle (EV). Eritasoliittymään johtavat 

rinnakkaistiet ylittävät eritasoliittymän pohjoispuolella 

yhdystien (yt) sekä rautatien. Lisäksi eritasoliittymän 

alueella sijaitsee olemassa olevan kantatien ympärille 

merkitty meluvyöhyke. 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjauksia kanta-

tielinjauksen pohjoispuolella ja rautatielinjauksen poh-

joispuolella ei ole osoitettu yleiskaavassa. Tämän alu-

een rinnakkaistiejärjestelyt ja toimenpiteet sijoittuvat 

pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP) ja maisemalli-

sesti arvokkaalle peltoalueelle (MA-1). Lisäksi tällä osa-

alueella rinnakkaisteiden alueelle on merkitty maise-

mallisesti arvokas alue (ma-1).  

Rinnakkaistielinjaukset kantatielinjauksen pohjoispuo-

lella ja rautatielinjauksen eteläpuolella eivät sijaitsevat 

Kaavamuutostarve 

Kantatien ja radan suhde yleiskaavaan on vastaava 

kuin vaihtoehdolla VE1A, lukuun ottamatta Ahonkylän 

pohjoista eritasoliittymää, jonka rinnakkaistiejärjeste-

lyjä ei ole osoitettu Ahonkylän yleiskaavassa. 
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pieniä poikkeamia lukuun ottamatta kaavassa osoite-

tuilla tiealueilla. Suunnitellut rinnakkaistiet ja toimenpi-

teet sijaitsevat tällä osa-alueella yleiskaavaan osoite-

tuilla maatalousalueilla (MT), pientalovaltaisella asun-

toalueella (AP), teollisuus- ja varastoalueella (T) sekä 

suojelualueella (S-1). Lisäksi rinnakkaistiet risteävät 

kevyenliikenteen väylän kanssa. 

Rinnakkaistielinjaukset kantatielinjauksen eteläpuolella 

ei ole pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta osoitettu 

yleiskaavassa. Rinnakkaistiet kulkevat tällä alueen 

osalla yleiskaavassa merkityillä pientalovaltaisella 

asuinalueella (AP), palvelujen alueella (P-1) sekä maa-

talousalueella (MT). Lisäksi rinnakkaistiet risteävät 

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärke-

äksi alueeksi osoitetun alueen (luo), maisemallisesti ar-

vokkaan alueen (ma-4), johdon tai linjan ja kevyenlii-

kenteen reitin kanssa 

Rautatie: Suunniteltu rautatielinjaus kulkee kaava-alu-

een eteläosan pienialaista pohjoiseen suuntautuvaa oi-

kaisua lukuun ottamatta rautatieksi osoitetulla alueella. 

 

VE2 sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus poikkeaa yleiskaavassa 

osoitetusta kantatien merkinnästä sen pohjoispuolelle 

enimmillään noin 600 metriä. Kantatielinjaus kulkee 

yleiskaava-alueella maisemallisesti arvokkaalla pelto-

alueella (MA-1), pientalovaltaisella asuntoalueella (AP) 

sekä suojelualueella (S-1). Lisäksi suunniteltu kantatie-

linjaus risteää yhdystien (yt) ja maisemallisesti arvok-

kaan alueen (ma-1) kanssa.  

Ahonkylän eritasoliittymä: Suunniteltu Ahonkylän erita-

soliittymä sijoittuu tässä vaihtoehdossa Ahonkylän län-

sipuolelle noin 1,5 kilometrin päähän kylän keskuk-

sesta. Eritasoliittymää ei ole osoitettu yleiskaavassa. 

Suunniteltu eritasoliittymä sijoittuu yleiskaavassa mai-

semallisesti arvokkaalle peltoalueelle (MA-1) ja pienta-

lovaltaiselle asuntoalueelle (AP). Lisäksi eritasoliittymä 

sivuaa maisemallisesti arvokasta aluetta (ma-1) 

Kaavamuutostarve 

Kantatielinjaus ei ole yleiskaavan mukainen. Ratalin-

jaus on yleiskaavan mukainen. Uusia rinnakkaisteiden 

linjauksia ei ole huomioitu voimassa olevissa yleiskaa-

voissa lukuun ottamatta nykyistä kantatietä. Ahonky-

län eritasoliittymää ja sen rinnakkaistiejärjestelyitä ei 

ole osoitettu yleiskaavassa. 
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Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaukset ja toi-

menpiteet kantatielinjauksen pohjoispuolella kulkevat 

kaavassa osoitettua yhdystietä (yt) pitkin.  

Rinnakkaistielinjaukset kantatielinjauksen eteläpuolella 

ja rautatielinjauksen pohjoispuolella eivät sijaitsevat 

kaavassa osoitetuilla tiealueilla. Suunnitellut rinnak-

kaistiet kulkevat tällä osa-alueella yleiskaavaan osoite-

tuilla maisemallisesti arvokkaalla peltoalueella (MA-1) 

sekä pientalovaltaisella asuntoalueella (AP). Lisäksi 

rinnakkaistiet risteävät maisemallisesti arvokkaiden 

alueiden (ma-1 ja ma-3), yhdystien (yt) ja luonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen kanssa. 

Rinnakkaistielinjaukset kantatielinjauksen eteläpuolella 

ja rautatielinjauksen eteläpuolella kulkee pääosin kaa-

vassa osoitetulla olemassa olevalla kantatiellä (kt), pois 

lukien Ahonkylän eteläpuolella sijaitsevaa kiertoliitty-

män aluetta. Kiertoliittymän alueella yleiskaavassa alu-

eet on osoitettu palelujen (P-1) alueeksi ja maatalous-

alueeksi (MT). Lisäksi tiet risteävät luonnonmonimuo-

toisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen (luo-1) 

kanssa.  

Rautatie: Suunniteltu rautatielinjaus kulkee kaava-alu-

een rautatieksi osoitetulla alueella. 

 

VE3A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus kulkee pääosan reitistä 

yleiskaava-alueella rautatieksi osoitetulla alueella, pois 

lukien yleiskaava-alueen etelä- ja pohjoisosia. Rauta-

tielinjauksen paikalla kulkiessaan suunniteltu kantatie-

linjaus risteää yhdystien (yt), luonnon monimuotoisuu-

den kannalta erityisen tärkeän alueen (luo) ja maise-

mallisesti arvokkaan alueen (ma) kanssa. Kaava-alu-

een pohjoisosassa suunniteltu kantatielinjaus kulkee 

rautatielinjauksen eteläpuolella. Tällä alueella kantatie-

linjaus kulkee teollisuus- ja varastoalueella (T) ja ris-

teää yhdystien (yt) kanssa.  

Kaavamuutostarve 

Kantatie- ja ratalinjaukset eivät ole yleiskaavan mukai-

sia. Uusia rinnakkaisteiden linjauksia ei ole huomioitu 

voimassa olevissa yleiskaavoissa lukuun ottamatta 

nykyistä kantatietä, joka tulisi osoittaa rinnakkais-

tieksi. Ahonkylän eritasoliittymää ja sen rinnakkais-

tiejärjestelyjä ei ole osoitettu yleiskaavassa. 
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Ahonkylän eritasoliittymä: Suunniteltu Ahonkylän erita-

soliittymä sijoittuu tässä vaihtoehdossa Ahonkylän ete-

läpuolelle noin 1 kilometrin päähän kylän keskuksesta. 

Eritasoliittymää ei ole osoitettu yleiskaavassa. Suunni-

teltu eritasoliittymä ja sen alustavat aluevaraukset si-

joittuvat yleiskaavassa maatalousalueelle (MT), maise-

mallisesti arvokkaalle peltoalueelle (MA-1) ja palvelujen 

alueelle (P-1). Lisäksi eritasoliittymä sijoittuu osin luon-

non monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeälle alu-

eelle (luo). 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaukset kanta-

tien pohjoispuolella ja radan pohjoispuolella eivät si-

jaitse kaavassa osoitetuilla tiealueilla. Tällä alueen 

osalla rinnakkaistiet sijoittuvat maisemallisesti arvok-

kaalle peltoalueelle (MA-1) 

Rinnakkaistielinjaukset kantatien pohjoispuolella ja ra-

dan eteläpuolella eivät sijaitse kaavassa osoitetuilla tie-

alueilla. Rinnakkaistielinjaukset sijoittuvat tällä alueella 

maisemallisesti arvokkaalle peltoalueella (MA-1) ja 

pientalovaltaiselle asuntoalueella (AP). Lisäksi rinnak-

kaistiet kulkevat rautatiemerkinnän alueella. 

Rinnakkaistielinjaukset kantatien eteläpuolella sijaitse-

vat osin yleiskaavan osoittamalla olemassa olevalla 

kantatien (kt) linjauksella. Lisäksi rinnakkaistiet sijoittu-

vat tällä alueen osalla palvelujen alueelle (P-1) ja maa-

talousalueelle (MT). Lisäksi rinnakkaistiet risteävät ke-

vyenliikenteen reitin, luonnon monimuotoisuuden kan-

nalta erityisen tärkeän alueen sekä johdon tai linjan 

kanssa.  

Rautatie: Suunniteltu rautatielinjaus sijoittuu tässä vaih-

toehdossa uuteen paikkaan yleiskaava-alueen pohjois-

reunaan. Suunniteltu rautatielinjaus kulkee maisemalli-

sesti arvokkaalla peltoalueella (MA-1) sekä pientaloval-

taisella asuntoalueella (AP). Lisäksi rautatie risteä 

yleiskaavaan osoitettujen maisemallisesti arvokkaan 

alueen (ma-1) ja yhdystien (yt) kanssa. 

 

VE3B sijoittuminen Kaavamuutostarve 
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Vaihtoehdot VE3A ja VE3B eroavat yleiskaava-alueella 

vain kaavan pohjoisosassa kantatielinjauksen ja rin-

nakkaistielinjausten osalta. Vaihtoehtoon VE3A verrat-

tuna VE3B kantatielinjaus on osoitettu kulkemaan vä-

häisesti myös kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevalla 

pientalovaltaisella asuntoalueella (AP) sekä maata-

lousalueella (MT). Vaihtoehdosta VE3A poikkeavat rin-

nakkaistielinjaukset kulkevat yleiskaava-alueella kanta-

tiellä (kt) sekä rautatieksi osoitetulla alueella. 

  

Kaavanmuutostarpeet ovat pääosin vastaavat kuin 

vaihtoehdossa VE3A. 

 

2.2.4 Seinäjoen oikeusvaikutukseton yleiskaava (1994) 

 

 

Kuva 2-5 Ote yleiskaavayhdistelmästä. 

Seinäjoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan 24.10.1994 § 187. Kaava on 

saanut lainvoiman 30 päivää kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen. Kantatie 67 on osoitettu kantatieksi, Suu- 

pohjan, Joupin, keskustan ja Itikan liittymät eritasoliittymiksi sekä kantatien ja Valtionkadun liittymä suuntaisliit-

tymäksi ja Suupohjan rata rautatieksi. Kantatie 67 rajautuu maa- ja metsätalousvaltaisiin sekä maa- ja metsäta-

lousalueisiin, pientalovaltaisiin asunto-, teollisuus- ja varasto-, yksityisten palvelujen ja hallinnon, suojaviher-, 

virkistys- ja keskustatoimintojen alueisiin. 



Ramboll – Kantatie 67 parantaminen välillä Ilmajoki-Seinäjoki, YVA ja yleissuunnitelma 

 

 

  

 

28/95 

VE0+ sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Ei muutoksia kantatielinjaukseen 

 

Eritasoliittymät: Ei uusia eritasoliittymiä 

Rinnakkaistielinjaukset: Yleiskaava-alueelle on osoi-

tettu toimenpiteitä olemassa oleville kantatien alikuluille 

Katilantiellä, Rintapellonkujalla ja Välskärinkadulla. 

Näitä ei ole osoitettu yleiskaavassa, mutta Rintalanpel-

lonkujan ja Välsäkirinkadun alikulut on ratkaistu asema-

kaavoilla. Kauppa-Joupin liikennejärjestelyjä ei ole 

osoitettu yleiskaavassa asemakaavan mukaan toteutu-

neella tavalla.  

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee rautatiemerkin-

nän kohdalla. 

 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehto ei ole yleiskaavan mukainen rinnakkais-

tiejärjestelyjen osalta. 

 

VE1A sijoittuminen 

Suunnitellut kantatie- ja rautatielinjaukset ovat yleis-

kaavan mukaisia. 

Ahonkylän ja Rintalan eritasoliittymät: Tässä vaihtoeh-

dossa Ahonkylän eritasoliittymä ei sijoitu yleiskaavan 

alueelle. Rintalan eritasoliittymä on yleiskaavan mukai-

nen 

Rinnakkaistiet: Suunnitellut rinnakkaistiet on osoitettu 

yleiskaavaan muilta osin paitsi Rintalan eritasoliittymän 

lounaispuolella. Tällä alueella suunnitellut rinnakkais-

tiet kulkevat pääosin yleiskaavaan osoitetulla MT- ja 

vähäisesti AP-alueella  

 

Kaavamuutostarve 

Kantatie- ja ratalinjaus ovat yleiskaavan mukaiset. 

Rintalan eritasoliittymä on yleiskaavan mukainen. 

Suunnitellut rinnakkaistiet on osoitettu yleiskaavaan 

muilta osin paitsi Rintalan eritasoliittymän lounaispuo-

lella ja kantatien pohjoispuolella. 

VE1B sijoittuminen 

Suunnitellut kantatie- ja rautatielinjaukset ovat yleis-

kaavan mukaisia. 

Kaavamuutostarve 

Kantatien ja radan suhde yleis- ja asemakaavoihin on 

vastaava kuin vaihtoehdolla VE1A lukuun ottamatta 
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Ahonkylän ja Rintalan eritasoliittymät: Rintalan erita-

soliittymä on yleiskaavan mukainen. Ahonkylän erita-

soliittymästä osa sijoittuu yleiskaavan alueelle. Yleis-

kaavassa Ahonkylän pohjoispuolella sijaitseva erita-

soliittymä on osoitettu noin 600 metriä suunnitellusta 

eritasoliittymästä koilliseen. Suunniteltu Ahonkylän eri-

tasoliittymä sijoittuu MT-alueelle. 

Rinnakkaistiet: Suunnitellut rinnakkaistiet on osoitettu 

yleiskaavaan muilta osin paitsi Rintalan eritasoliittymän 

lounaispuolella. Tällä alueella suunnitellut rinnakkais-

tiet kulkevat pääosin yleiskaavaan osoitetulla MT- ja 

vähäisesti AP-alueella. Lisäksi rinnakkaistie risteää 

yleiskaavaan osoitetun yhdystien ja voimalinjan kanssa 

Ahonkyän eritasoliittymän koillispuolella. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus on kaavan mukainen. 

 

Ahonkylän pohjoista eritasoliittymää. Suunnitellut rin-

nakkaistiet on osoitettu yleiskaavaan muilta osin paitsi 

Rintalan eritasoliittymän lounaispuolella ja kantatien 

pohjoispuolella. 

VE2 sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus poikkeaa 

yleiskaavaan osoitetusta kantatien linjauksesta. VE2 

vaihtoehdossa kantatie kulkee olemassa olevan Suu-

pohjan rautatien pohjoispuolella. Rautatien ylitys on 

suunnitelman mukaan tarkoitus toteuttaa Rintalan alu-

eella. Yleiskaavassa kantatielinjaus kulkee kaavan 

osoittamalla tavalla kantatiemerkinnän kohdalla suun-

nitellun Rintalan eritasoliittymän itäosasta Seinäjoen 

Marttilaan saakka  

Ahonkylän ja Rintalan eritasoliittymät: Vaihtoehdon 

suunnitelman mukaan yleiskaava-alueelle ei sijoitu eri-

tasoliittymiä. Näin ollen kaavaan osoitetut Ahonkylän ja 

Rintalan eritasoliittymät jäävät tältä osin toteutumatta. 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistiejärjestelyt on tar-

koitus toteuttaa yleiskaava-alueella kaavaan merkitys 

olemassa olevan kantatien kautta.  

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee kaavaan osoite-

tulla rautatie merkinnällä 

Kaavamuutostarve 

Kantatielinjaus ei ole täysin yleiskaavan mukainen. 

Radanlinjaus on yleiskaavan mukainen. Uusia rink-

kaisteiden linjauksia ei ole huomioitu yleiskaavassa 

lukuun ottamatta nykyistä kantatietä. Rintalan ja 

Ahonkylän eritasoliittymät poikkeavat yleiskaavasta 
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VE3A sijoittuminen 

Vaihtoehto VE3A on yleiskaavan mukainen Rintalan 

eritasoliittymän ja Seinäjoen Marttilan välisellä alueella.  

Kantatielinjaus: Rintalan eritasoliittymän länsipuolella 

kantatielinjaus siirtyy kulkemaan olemassa olevan rau-

tatiemerkinnän alueelle. Suunniteltu kantatielinjaus ylit-

tää maatalousalueeksi (M) merkityn alueen.  

Ahonkylän ja Rintalan eritasoliittymät: Ahonkylän erita-

soliittymä ei sijoitu yleiskaavan alueelle. Rintalan erita-

soliittymä sijoittuu yleiskaavassa osoitetun eritasoliitty-

män alueelle. 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaukset ovat 

yleiskaava-alueella pääosin yleiskaavan mukaisia. Val-

taosa suunnitellun rautatielinjauksen eteläpuolella si-

jaitsevasta rinnakkaistiejärjestelystä on tarkoitus toteut-

taa yleiskaavaan merkityn kantatien (kt) kautta. Rinta-

lan eritasoliittymän länsipuolelle on suunniteltu kanta-

tielinjauksen ja rautatielinjauksen alitus. Alitusta ei ole 

osoitettu yleiskaavassa ja se sijoittuisi maatalousvaltai-

selle alueelle (MT). 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus poikkeaa rautatieksi 

osoitetusta merkinnästä sen pohjoispuolelle.  

 

Kaavamuutostarve 

Kantatie- ja rautatielinjaukset eivät ole yleiskaavan 

mukaisia yleiskaavan länsirajan ja Rintalan välisellä 

alueella. Uusia rinnakkaisteiden linjauksia ei ole huo-

mioitu yleiskaavassa lukuun ottamatta nykyistä kanta-

tietä. Rintalan eritasoliittymä on yleiskaavan mukai-

nen. 

VE3B sijoittuminen 

Suunniteltu vaihtoehto on muilta osin yleiskaavan mu-

kainen, mutta kantatielinjauksen eteläpuolella kulkeva 

rinnakkaistieyhteyttä ei ole osoitettu yleiskaavaan 

Ahonkylän ja Rintalan eritasoliittymän välisellä alueella 

eikä Ahonkylän eritasoliittymä toteudu yleiskaavan 

osoitetulla alueella. Kantatielinjauksen eteläpuolella 

osoitettu rinnakkaistielinjaus kulkee maa- ja metsäta-

lousvaltaisella alueella (MT). 

 

Kaavamuutostarve 

Kantatielinjaus ja ratalinjaus ovat yleiskaavan mukai-

set. Uusia rinnakkaisteiden linjauksia ei ole huomioitu 

yleiskaavassa. Rintalan eritasoliittymä on yleiskaavan 

mukainen. 
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2.2.5 Seinäjoen Niemistönmaan osayleiskaava (2005) 

 

 

Kuva 2-6 Ote Niemistönmään osayleiskaavasta (2005). 

 

Seinäjoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutteisen Niemistönmaan osayleiskaavan 19.12.2005. 

Kaupunginhallitus asetti kaavan osittain voimaan 20.2.2006. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi 5.9.2007 kaavasta 

jätetyt valitukset. Suupohjan rata rajautuu Niemistönmaan osayleiskaavaan ja kantatie 67 sijoittuu kaava-alueen 

etelä- puolelle. Hankevaihtoehdoista VE2 ja VE3 sijoittuvat kaavan maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle 

(MA-1). Hankevaihtoehtojen linjaukset risteävät voimalinjojen kanssa. 

VE0+ sijoittuminen 

Hankevaihtoehto on yleiskaavan mukainen 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus ei sijoitu yleiskaavan 

alueelle 

Kaavamuutostarve 

Kaikkia yleiskaava-alueen rinnakkaistiejärjestelyitä ei 

ole osoitettu yleiskaavassa. 
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Rinnakkaistielinjaukset: Ratalinjauksen pohjoispuolelle 

suunnitellut rinnakkaistielinjaukset kulkevat Katilantien 

osalta yleiskaavaan osoitetulla yhdystiemerkinnällä. 

Muita yleiskaava-alueelle osoitettuja yleiskaavajärjes-

telyjä ei ole osoitettu kaavassa. Uudet rinnakkaistiet 

kulkevat yleiskaavan maisemallisesti arvokkaalla pelto-

alueella, joka on valtakunnallisesti arvokkaan mai-

sema-alueen ydinaluetta (MA-1). 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee yleiskaavan rau-

tatiemerkintää pitkin. 

 

 

 

VE1B sijoittuminen 

Vaihtoehdon linjaukset ovat yleiskaava-alueella samat 

kuin vaihtoehdossa VE1A.  

 

Kaavamuutostarve 

Kantatien, rinnakkaisteiden ja radan suhde yleiskaa-

vaan on vastaava kuin vaihtoehdolla VE1A 

VE2 sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus kulkee 

yleiskaavassa maisemallisesti arvokkaalla peltoalu-

eella, joka on valtakunnallisesti arvokkaan maisema-

alueen ydinaluetta (MA-1). Kantatielinjaus risteää myös 

kahden linjan tai johdon sekä näiden ympärille merkityn 

suojavyöhykkeen (sv). 

Rintalan eritasoliittymä: Rintalan eritasoliittymä sijoittuu 

tässä vaihtoehdossa yleiskaavan alueelle. Suunnitellun 

eritasoliittymän alue on merkitty yleiskaavassa maise-

mallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi, joka on valtakun-

nallisesti arvokkaan maisema-alueen ydinaluetta (MA-

1). Tämän lisäksi eritasoliittymän alueelle sijoittuu kaksi 

linjaa tai johtoa sekä näiden ympärille merkitty suoja-

vyöhyke (sv) 

Rinnakkaistielinjaukset: Ratalinjauksen pohjoispuolelle 

suunnitellut rinnakkaistielinjaukset kulkevat Katilantien 

osalta yleiskaavaan osoitetulla yhdystiemerkinnällä. 

Muita yleiskaava-alueelle osoitettuja yleiskaavajärjes-

telyjä ei ole osoitettu kaavassa. Uudet rinnakkaistiet 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehdossa VE2 suunniteltua kantatielinjausta ja 

Rintalan eritasoliittymää ei ole osoitettu yleiskaavaan 

eivätkä näin ollen ole yleiskaavan mukaisesti. Lisäksi 

rinnakkaistielinjauksia ei ole osoitettu yleiskaavaan 

pois lukien Katilantien osuutta. 
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kulkevat yleiskaavan maisemallisesti arvokkaalla pelto-

alueella, joka on valtakunnallisesti arvokkaan mai-

sema-alueen ydinaluetta (MA-1). 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee yleiskaavan rau-

tatiemerkintää pitkin. 

 

VE3A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Osa kantatielinjauksesta sijoittuu yleis-

kaavan lounaiskulmaan. Yleiskaavaan ei ole osoitettu 

kantatielle merkintää. Kantatie sijoittuu yleiskaavassa 

olemassa olevan Suupohjan radan ratamerkinnälle, 

joka kulkee maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle, 

joka on valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen 

ydinaluetta (MA-1).  

Rinnakkaistielinjaukset: Ratalinjauksen pohjoispuolelle 

suunnitellut rinnakkaistielinjaukset kulkevat Katilantien 

osalta yleiskaavaan osoitetulla yhdystiemerkinnällä. 

Muita yleiskaava-alueelle osoitettuja yleiskaavajärjes-

telyjä ei ole osoitettu kaavassa. Uudet rinnakkaistiet 

kulkevat yleiskaavan maisemallisesti arvokkaalla pelto-

alueella, joka on valtakunnallisesti arvokkaan mai-

sema-alueen ydinaluetta (MA-1). Rintalan länsipuolelle 

suunniteltua kantatielinjauksen ja ratalinjauksen ali-

tusta ei ole osoitettu yleiskaavassa. 

Ratalinjaus: Vaihtoehdon VE3A:n mukainen ratalinjaus 

ei vastaa yleiskaavassa osoitettua ratalinjausta. Rata 

siirtyy suunnitelman mukaisesti olemassa olevalta pai-

kaltaan vähäisesti pohjoiseen ja kantatielinjaus sijoitet-

taisiin näiltä osin olemassa olevan ratalinjauksen pai-

kalle 

 

Kaavamuutostarve 

Vaihtoehdon VE3A kantatielinjaus ei ole yleiskaavan 

mukainen. Rautatielinjauksen pohjoispuolella kulkevia 

rinnakkaisteitä ei ole osoitettu yleiskaavassa Katilan-

tietä lukuun ottamatta. Rautatielinjaus ei ole yleiskaa-

van mukainen. 

VE3B sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus ei sijoitu yleiskaavan 

alueelle 

Kaavamuutostarve 

Rinnakkaistielinjauksia ei ole osoitettu yleiskaavaan, 

pois lukien Katilantien osuus. Rautatielinjaus on yleis-

kaavan mukainen. 
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Rinnakkaistielinjaukset: Ratalinjauksen pohjoispuolelle 

suunnitellut rinnakkaistielinjaukset kulkevat Katilantien 

osalta yleiskaavaan osoitetulla yhdystiemerkinnällä. 

Muita yleiskaava-alueelle osoitettuja yleiskaavajärjes-

telyjä ei ole osoitettu kaavassa. Uudet rinnakkaistiet 

kulkevat yleiskaavan maisemallisesti arvokkaalla pelto-

alueella, joka on valtakunnallisesti arvokkaan mai-

sema-alueen ydinaluetta (MA-1). 

Rautatielinjaus: Vaihtoehdon VE3B mukainen rautatie-

linjaus kulkee yleiskaavassa osoitetulla rautatiemerkin-

nällä. 
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2.3 Asemakaavat 

2.3.1 Ilmajoki, 1/12.7.1965 

 

 

Kuva 2-7 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

.. 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus sijoittuu 

asemakaavassa liikennealueelle 

Rinnakkaistielinjaukset: Asemakaavan alueelle sijoittuu 

Hannukselan alikulkusilta, jossa rinnakkaistiet alittavat 

sekä rautatien että kantatielinjauksen. Alitusta ei ole 

osoitettu asemakaavaan. 

Kaavamuutostarve 

Asemakaavassa ei ole osoitettu Hannukselan alikul-

kusiltoja, joilla suunniteltu rinnakkaistie alittaa sekä 

rautatien että kantatielinjauksen. 
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2.3.2 Ilmajoki, 104/12.4.2000 ja korjaus 10.5.2000 

 

Kuva 2-8 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus kulkee asemakaavassa 

osoitetulla LT-alueella. LT-alueen rajalle sijoittuu EV-

alue sekä T-korttelialue. 

Rinnakkaistielinjaukset: Kantatielinjauksen eteläpuo-

lella kulkeva rinnakkaistie sijoittuu asemakaavan alu-

eella T-korttelialueille, LP-alueelle sekä Palkkitien ja 

Kaavamuutostarve 

Tarkemmassa aluevaraussuunnittelussa on mahdol-

lista, että kantatielle varattavat alueet sijoittuvat osin 

LT-alueen ulkopuolelle EV-alueelle ja T-korttelialu-

eella.  

Rinnakkaistielinjaukset kulkevat asemakaavassa 

osoitetuille T-korttelialueelle ja LP-alueelle. Lisäksi 
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Muuntajatien katualueille. Lisäksi osa rinnakkaistielin-

jauksesta kulkee jalankululle- ja polkupyöräilylle vara-

tulla alueella, jolla on huoltoajo sallittu (pp/h). Kaava-

alueella osoitettu rinnakkaistie päättyy Varikontien ka-

tualueelle.  

 

rinnakkaistielinjaus kulkee jalankululle- ja polkupyö-

räilylle varatuilla alueilla, joilla on huoltoajosallittu 

(pp/h) 

 

2.3.3 Ilmajoki, 83/21.6.1990 

 

Kuva 2-9 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus sijoittuu asemakaavan 

alueella liikennealueelle (LT). Asemakaavassa LT-alu-

etta reunustavat Huhdantien katualue sekä EV-alue 

Kaavamuutostarve 

Tarkemmassa aluevaraussuunnittelussa on mahdol-

lista, että kantatielle varattavat alueet sijoittuvat osin 

LT-alueen ulkopuolelle EV- ja katualueelle. 
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2.3.4 Ilmajoki, 43/18.2.1981 

 

Kuva 2-10 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus on osoitettu olemassa 

olevan Suupohjan rautatien paikalle rautatielle varatulle 

alueelle.  

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 
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2.3.5 Ilmajoki, 124/15.9.2008 

 

Kuva 2-11 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus on osoitettu asema-

kaava-alueella liikennealueelle (LT). Liikennealuetta 

reunustaa KL-kortteli sekä Oikotien katualue. 

Rautatielinjaus: Suunniteltu rautatielinjaus kulkee rau-

tatielle osoitetulla alueella LR. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 
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2.3.6 Ilmajoki, 132/25.6.2012 

 

Kuva 2-12 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

VE0+ sijoittuminen 

Hankevaihtoehto on asemakaavan mukainen 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

asemakaavassa olevalle liikennealueelle LT. LT-alue 

rajautuu asemakaavassa VL-alueeseen sekä Y-2- ja 

AL-kortteleihin. 

Rinnakkaistielinjaukset: Asemakaava-alueella kantatie-

linjauksen alittavat rinnakkaistien linjaukset sijoittuvat 

liikennealueelle (LT) 

 

Kaavamuutostarve 

Tarkemmassa aluevaraussuunnittelussa on mahdol-

lista, että kantatielle varattavat alueet sijoittuvat osin 

LT-alueen ulkopuolelle Y-2, VL sekä AL-alueille. 
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2.3.7 Ilmajoki, 72/28.10.1988 

 

Kuva 2-13 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

VE0+ sijoittuminen 

Hankevaihtoehto on asemakaavan mukainen 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus sijoittuu 

asemakaava-alueella EV-, W- ja VP-alueille.  

Rinnakkaistielinjaukset: Asemakaava-alueelle sijoit-

tuva rinnakkaistielinjaus sijoittuu Kaaronojan tien katu-

alueelle. 

 

Kaavamuutostarve 

Suunniteltu kantatielinjaus sijoittuu asemakaavassa 

osoitetuille EV-, W- ja VP-alueille. Tarkemmassa 

aluevaraussuunnittelussa on myös mahdollista, että 

kantatielle varattavat alueet sijoittuvat K-2-korttelialu-

eelle. Asemakaava-alueelle sijoittuva rinnakkaistielin-

jaus kulkee Kaarronojantien katualueella, mutta on 

mahdollista, että tarkemmassa aluevaraussuunnitel-

massa katualue ulottuu asemakaavan VP-alueelle. 
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2.3.8 Ilmajoki, 1/12.7.1965 

 

Kuva 2-14 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus ei kulje asemakaavaan 

osoitetun olemassa olevan kantatien liikennealueella 

LT mukaisesti, vaan osia uudesta kantatielinjauksesta 

kulkee LT-alueen läpi. 

 

Kaavamuutostarve 

Kantatielinjaus ei ole asemakaavan mukainen. 
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2.3.9 Ilmajoki, Siltalan alueen asemakaava (vireillä) 

 

Kuva 2-15 Ote Siltalan alueen asemakaavaehdotuksesta. 

VE0+ sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Ei muutostoimenpiteitä 

Eritasoliittymät: Ei eritasoliittymiä 

Kaavamuutostarve 

Hankevaihtoehdon rinnakkaistie ei ole asemakaavan 

mukainen. 
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Rinnakkaistie: Hankevaihtoehtoon kuuluva Alaasentien 

ja Tuomikyläntien välinen kantatien eteläpuoleinen rin-

nakkaistie sijoittuu asemakaavan alueelle. Asemakaa-

vassa rinnakkaistie sijoittuu osin Kaarronojantien katu-

alueelle ja lävistää LH-2-korttelialueen. 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Kantatielinjaus ja Siltalan eritasoliittymä: Suunniteltu 

kantatielinjaus poikkeaa asemakaava-alueelle osoite-

tusta liikennealueesta (LT). Kantatielinjaus kulkee ase-

makaavan alueella EV-, VP-, JA W – alueilla sekä LH-

2 korttelialueella.   

 

Kaavamuutostarve 

Kantatielinjaus ja Siltalan eritasoliittymä eivät ole ase-

makaavan mukaisia. Kantatielinjaus kulkee asema-

kaavan alueella EV-, VP-, JA W – alueilla sekä LH-2 

korttelialueella.   
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2.3.10 Ilmajoki, 138/23.3.2015 Kv 

 

Kuva 2-16 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaukset sijoittu-

vat asemakaava-alueella LT-alueelle, KM-2-korttelialu-

eelle sekä Hansantien Katualueelle 

 

Kaavamuutostarve 

Asemakaavan alueelle sijoittuvat rinnakkaistiet eivät 

ole asemakaavan mukaisia niiltä osin, kun sijoittuvat 

KM-2-korttelialueelle. 
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2.3.11 Ilmajoki, 117/15.12.2006 

 

Kuva 2-17 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Rinnakkaistielinjaukset: Asemakaava-alueella kulkeva 

rinnakkaistielinjaus sijoittuu Huhdantien katualueelle 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.12 Ilmajoki, 116/15.12.2006 

 

Kuva 2-18 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaus sijoittuu 

asemakaava-alueella Alaantien liikennealueelle (LT). 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.13 Ilmajoki, 80/30.11.1989 

 

Kuva 2-19 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

 

VE1A sijoittuminen 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaukset sijoittu-

vat asemakaavan alueella Malmivaarantien, Tuores-

luomantien ja Palsatien katualueille. Rinnakkaistielin-

jaukset kulkevat lisäksi MT-, W- ja VL-alueilla 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee rautatielle vara-

tulla alueella (LR) 

 

Kaavamuutostarve 

Rinnakkaistielinjaukset eivät ole asemakaavan mu-

kaisia sijoittuessaan MT-, W- ja VL-alueille.  
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VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Ei sijoitu kaava-alueelle 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.14 Ilmajoki, 5/28.9.1979 

 

 

Kuva 2-20 Ote Ilmajoen Ahonkylän asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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VE1A sijoittuminen 

Kantatielinjaus ja Ahonkylän eritasoliittymä: Kantatielin-

jaus ja Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuvat osin asema-

kaava-alueella AO- ja ALK-korttelialueille sekä kevyelle 

liikenteelle tarkoitetulle katualueelle.  

 

Kaavamuutostarve 

Kantatielinjaus ja Ahonkylän eritasoliittymän järjeste-

lyt eivät ole asemakaavan mukaisia niiltä osin, kun si-

joittuvat asemakaavassa osoitetuille AO- ja ALK-kort-

telialueille sekä kevyelle liikenteelle tarkoitetulle katu-

alueelle. 

VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Ei sijoitu kaava-alueelle 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.15 Ilmajoki, 24/20.3.2006 

 

Kuva 2-21Ote Ilmajoen Ahonkylän asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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VE1A ja VE1B sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus sivuaa asemakaavan 

eteläosassa P-korttelialuetta. Muilta osin kantatielin-

jaukset kulkevat asemakaava-alueen ulkopuolella, ra-

jautuen YL-, AP-, AL-, K- ja AO-kortteleihin sekä EV-

alueisiin. Lisäksi asemakaavasta on osoitettu Ahonky-

läntien liittymä olemassa olevalle kantatielle sekä suun-

nitellulle kantatielinjaukselle. 

 

Kaavamuutostarve 

Tarkemmassa aluevaraussuunnittelussa on mahdol-

lista, että kantatielle varattavat alueet sijoittuvat osit-

tain asemakaavat osoitetuille YL-, AP-, AL-. K- ja AO-

korttelialueille sekä EV-alueelle. 

VE2, VE3A ja VE3B 

Ei sijoitu kaava-alueelle 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.16 Ilmajoki, 1/30.9.1974 

 

 

Kuva 2-22 Ote Ilmajoen Ahonkylän asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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VE1A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus sijoittuu asemakaava-

alueella olemassa olevan kantatien liikennealueelle 

(LT). Liikennealue rajautuu PL- alueeseen. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 

VE1B sijoittuminen 

Kantatielinjaus ja Ahonkylän eritasoliittymä: Kantatielin-

jaus ja eritasoliittymän ramppi sijoittuvat asemakaava-

alueella olemassa olevan kantatien liikennealueelle 

(LT). Liikennealue rajautuu PL- alueeseen. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 

VE2 sijoittuminen 

Rinnakkaistielinjaus: Suunnitellun kantatielinjauksen 

eteläpuolella kulkeva rinnakkaistielinjaus on osoitettu 

kulkemaan olemassa olevan kantatien liikennealueella 

(LT). 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 

 

VE3A sijoittuminen 

Rinnakkaistielinjaus: Suunnitellun kantatielinjauksen 

eteläpuolella kulkeva rinnakkaistielinjaus on osoitettu 

kulkemaan olemassa olevan kantatien liikennealueella 

(LT). 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 

 

VE3B sijoittuminen 

Rinnakkaistielinjaus: Suunnitellun kantatielinjauksen 

eteläpuolella kulkeva rinnakkaistielinjaus on osoitettu 

kulkemaan olemassa olevan kantatien liikennealueella 

(LT).  

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 
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2.3.17 Ilmajoki, 30/27.6.2011 

 

 

Kuva 2-23 Ote Ilmajoen Ahonkylän asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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VE1A ja VE1Bsijoittuminen 

Kantatielinjaus: Rajautuu kaava-alueen ulkorajaan 

 

Kaavamuutostarve 

 

VE2, VE3A ja VE3B sijoittuminen 

Ei sijoitu kaava-alueelle 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.18 Ilmajoki, 14/2.11.1990 

 

 

Kuva 2-24 Ote Ilmajoen Ahonkylän asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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VE1A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus sijoittuu asemakaava-

alueella olemassa olevan kantatien liikennealueelle 

(LT). Liikennealue rajautuu PL- alueeseen. 

Rinnakkaistielinjaukset: Kantatielinjauksen pohjoispuo-

lella ja rautatien eteläpuolella kulkeva rinnakkaistien lin-

jaus kulkee asemakaava-alueella T- ja ET-korttelialu-

eilla sekä VL-alueella. Lisäksi rinnakkaistie risteää ja si-

vuaa Munakunnantien katualuetta. 

 

Kaavamuutostarve 

Osa rinnakkaistielinjauksista sijoittuu asemakaava-

alueella T- ja ET-korttelialueille sekä VL-alueelle. 

 

VE1B sijoittuminen 

Kantatielinjaus ja Ahonkylän eritasoliittymä: Asema-

kaava-alueen Munakunnantien katualueelta on osoi-

tettu liittymä olemassa olevalle kantatielle eli suunnitel-

man mukaiselle Ahonkylän eritasoliittymälle.  

Rinnakkaistielinjaukset: Kantatielinjauksen pohjoispuo-

lella ja rautatien eteläpuolella kulkeva rinnakkaistien lin-

jaus kulkee asemakaava-alueella T- ja ET-korttelialu-

eilla sekä VL-alueella. Lisäksi rinnakkaistie risteää ja si-

vuaa Munakunnantien katualuetta. 

 

Kaavamuutostarve 

Asemakaavaan osoitettu Munakunnantien liittymä 

kantatielle ei ole toteutettavissa. Osa rinnakkaistielin-

jauksista sijoittuu asemakaava-alueella T- ja ET-kort-

telialueille sekä VL-alueelle. 

 

VE3A sijoittuminen 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaukset kulkevat asema-

kaava-alueella T- ja TY-korttelialueilla sekä VL-alu-

eella. Kantatielinjaukset risteävät myös Munakunnan-

tien katualueen kanssa. 

 

Kaavamuutostarve 

Kantatielinjaus kulkee asemakaava-alueella T- ja TY-

korttelialueilla sekä VL-alueella. Kantatielinjaus ris-

teää myös Munakunnantien katualueen kanssa. 

 

VE3B sijoittuminen Kaavamuutostarve 

Kantatielinjaus kulkee asemakaava-alueella T- ja TY-

korttelialueilla sekä Lutakontien ja Munakunnantien 
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Kantatielinjaus: Kantatielinjaukset sijoittuvat asema-

kaavan alueella T- ja TY-korttelialueille sekä Lutakon-

tien ja Munkunnantien katualueille  

Rinnakkaistielinjaukset: Pieni osa rautatielinjauksen 

eteläpuolella kulkevasta rinnakkaistiestä on osoitettu T-

korttelialueelle sekä VL-alueelle.  

katualueilla. Lisäksi osa rinnakkaistielinjauksista kul-

kee T-korttelialueella sekä VL-alueella. 
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2.3.19 Ilmajoki, 37/3.12.2018 

 

 

Kuva 2-25 Ote Ilmajoen Ahonkylän asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

VE0+ sijoittuminen 

Ei toimenpiteitä asemakaavan alueella 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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VE1A, VE1B, VE2, VE3A ja VE3B  

Rinnakkaistielinjaukset: Kaikissa vaihtoehdoissa rin-

nakkaistiejärjestelyjä on osoitettu asemakaava-alueella 

Koulutien katualueelle. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 

2.3.20 Seinäjoki, 9 ALAKYLÄ K:T 9, 93-100 sekä virkistys- katu-, liikenne ja erityisalu-

eet(uusi latomäen pientaloalue) 

 

 

Kuva 2-26 Ote Seinäjoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

Kaikki hankevaihtoehdot 

Kaikki linjaukset on osoitettu asemakaavan mukaisesti. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.21 Seinäjoki, Alakylä 9 k 1-9, 63-68 

 

 

Kuva 2-27. Ote Seinäjoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

Kaikki hankevaihtoehdot 

Kaikki linjaukset on osoitettu asemakaavan mukaisesti. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.22 Seinäjoki, Alakylä 9 k 65, 66, 76 katu-, liikenne ja erityisalueet (Rintapellonkujan 

siirto)3/3.12.2018 

 

 

Kuva 2-28 Ote Seinäjoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

Kaikki hankevaihtoehdot 

Kaikki linjaukset on osoitettu asemakaavan mukaisesti. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.23 Seinäjoki, Alakylä 9 virkistysalue, Jouppi 13 k 5, 6, 9-12, 14-16, 80-88 

 

 

Kuva 2-29 Ote Seinäjoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

Kaikki hankevaihtoehdot 

Kaikki linjaukset on osoitettu asemakaavan mukaisesti. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.24 Seinäjoki, 13 Joupin kaupunginosan korttelit 10-12, 14, 80, 81 ja 85 sekä niihin liit-

tyvät virkistys-, erityis-, katu-, rautatie- ja yleisentien alueet 

 

 

Kuva 2-30 Ote Seinäjoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

Kaikki hankevaihtoehdot 

Kaikki linjaukset on osoitettu asemakaavan mukaisesti. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.25 Seinäjoki, Alakylä 9 virkistysalue, Jouppi 13 k 5, 6, 9-12, 14-16, 80-88 

 

 

Kuva 2-31 Ote Seinäjoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

Kaikki hankevaihtoehdot 

Kaikki linjaukset on osoitettu asemakaavan mukaisesti. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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2.3.26 Seinäjoki, keskusta 1 k 1 osa, 3, 46, Itikka 7 k 4, 5, 8, 15, 20, Jouppi 13 k 1, 2 osa 

5, 78 

 

 

Kuva 2-32 Ote Seinäjoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

Kaikki hankevaihtoehdot 

Kaikki linjaukset on osoitettu asemakaavan mukaisesti. 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita 
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3. Siltalan eritasoliittymän erillisten toteutusvaihtoehtojen kaavamuutostarpeiden 

tarkastelu 

Tämä tarkastelun osa käsittelee Ilmajoen keskustan ja Siltalan eritasoliittymän koillispuolen välistä alu-

etta, jolle on suunniteltu kaksivaiheista toteutusta. Siltalan vaihtoehdot ovat Siltalan vaihtoehto VESA, 

VESB ja VESC: 

- Siltalan vaihtoehto VESA 

o Tässä vaihtoehdossa suunnitellun Ilmajoen Siltalan eritasoliittymän alueella toteutetaan 

ensimmäisessä vaiheessa lohenpyrstöliittymänä sekä vartioituna tasoristeyksenä Palolan-

tien kohdalla.  

o Siltalan vaihtoehdon VESA jälkeen hankkeessa on mahdollista toteuttaa Siltalan vaihto-

ehto VESB tai VESC. 

- 2-vaiheen toteutus 

o Siltalan vaihtoehto VESB 

▪ Tässä vaihtoehdossa suunnitellun Ilmajoen Siltalan eritasoliittymän alueella to-

teutetaan VESA mukaisena lohenpyrstöliittymänä ja Palolantien kohdalla radan 

alituksena. 

▪ Aikaisemmassa suunnittelussa mukana ollut Siltalan eritasoliittymää ei toteuteta. 

▪ Alavaihtoehto on riippuvainen siitä, minkä päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, 

VE3A tai VE3B) kanssa se on tarkoitus toteuttaa. Siltalan vaihtoehdon VESB to-

teutus on sama päävaihtoehtojen VE1A, VE1B, VE3A ja VE3B kanssa. 

o Siltalan vaihtoehto VESC 

▪ Päävaihtoehtojen mukainen Siltalan eritasoliittymä toteutetaan ja muilta osin 

hankevaihtoehdot pysyvät ennallaan 
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3.1 Maakuntakaava 

3.1.1 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä 

 

 

Kuva 3-1 Ote Etelä-Pohjanmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 12/2021 

 

Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa vuonna 2003 ja vah-

vistettu ympäristöministeriössä 23.5.2005. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaa on uudistettu vaiheittain. Tuuli-

voimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava I on vahvistettu ympäristöministeriössä 31.10.2016 ja vaihemaakunta-

kaava II, jonka teemoja ovat kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot, on tullut voimaan 11.8.2016. Maakuntaval-

tuusto on hyväksynyt vaihemaakuntakaavan II muutoksen 2.12.2019 ja se on tullut voimaan 21.4.2020. Maa-

kuntavaltuuston on hyväksynyt 3.12.2018 turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, puutermi-

naaleja ja puolustusvoimien alueita käsittelevä vaihemaakuntakaavan III, joka on tullut voimaan 23.8.2021.  

Liikennettä käsittelevässä vaihemaakuntakaavassa II nykyinen tielinjaus on osoitettu merkittävästi parannetta-

vana kaksiajorataisena kantatienä Seinäjoen ja Ilmajoen välillä sekä merkittävästi parannettavana kantatienä 

Ilmajoelta valtatien 3 liittymään saakka. Suupohjan rata on osoitettu rautatieksi. Kantatien Itikan, Suupohjan, 

Ilmajoen Ahokylän ja Seinäjoen keskustan liittymät on osoitettu eritasoliittymiksi. Ilmajoki on osoitettu keskusta-

toimintojen alueeksi kohdemerkinnällä ja Seinäjoki aluemerkinnällä. Kantatie sijaitsee Seinäjoen kaupallisen 

vyöhykkeen (km-2) länsiosan alueelle.  Koko kantatien 67 ympäristö kuuluu Kurikka-Ilmajoki-Seinäjoki kehittä-

misvyöhykkeeseen. Vaihemaakuntakaavalla II on kumottu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta ohjeellinen 

uusi tielinjaus tai uuden tien vaihtoehtoinen linjaus on kumottu kantatien linjauksen eteläpuolella Seinäjoella.  
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Kokonaismaakuntakaavassa 2005 kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi 

osoitettu Kyröjokilaakson kulttuurimaisema sijoittuu kantatien 67 länsi- ja pohjoispuolelle. Kantatien ympäristö 

keskustaajaman länsiosasta Hannukselan liittymäalueelle. Ilmajoki kuuluu Ilmajoki–Huissi–Panttila maaseudun 

kehittämiskohdealueeseen. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

maakuntakaavassa merkittävästi parannettavana kak-

siajorataisena valtatienä tai kantatienä.  

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee olemassa ole-

van rautatien ja kaavamerkinnän paikalla. 

 

Kaavamuutostarve 

Tieosuudella kantatien vaihtoehdot ovat voimassa 

olevan maakuntakaavan linjauksen mukaisia. Maa-

kunta-kaavassa on varauduttu Siltalan uuden erita-

soliittymän rakentamiseen sekä tieosuuden kehittämi-

seen merkittävästi parannettavana kantatienä ja mer-

kittävästi parannettavana kaksiajorataisena kanta-

tienä. 

Siltalan vaihtoehto VESB (+VE1 tai VE3) 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

maakuntakaavassa merkittävästi parannettavana kak-

siajorataisena valtatienä tai kantatienä. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee maakuntakaa-

vaan osoitetulla rautatie -merkinnän kohdalla. 

 

Kaavamuutostarve 

Tieosuudella kantatien vaihtoehdot ovat voimassa 

olevan maakuntakaavan linjauksen mukaisia. Maa-

kunta-kaavassa on varauduttu Siltalan uuden erita-

soliittymän rakentamiseen sekä tieosuuden kehittämi-

seen merkittävästi parannettavana kantatienä ja mer-

kittävästi parannettavana kaksiajorataisena kanta-

tienä. 

Siltalan vaihtoehto VESB (+VE2) 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

maakuntakaavassa merkittävästi parannettavana kak-

siajorataisena valtatienä tai kantatienä. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee maakuntakaa-

vaan osoitetulla rautatie -merkinnän kohdalla. 

 

Kaavamuutostarve 

Tieosuudella kantatien vaihtoehdot ovat voimassa 

olevan maakuntakaavan linjauksen mukaisia. Maa-

kunta-kaavassa on varauduttu Siltalan uuden erita-

soliittymän rakentamiseen sekä tieosuuden kehittämi-

seen merkittävästi parannettavana kantatienä ja mer-

kittävästi parannettavana kaksiajorataisena kanta-

tienä. 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) 

mukainen toteutus. 

 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 

. 
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3.2 Yleiskaavat 

 

3.2.1 Ilmajoen keskustan osayleiskaava (1992) 

 

 

Kuva 3-2 Ote Ilmajoen keskustaajaman osayleiskaavasta. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

Ilmajoen keskustan alueella ja sen ympäristössä on voimassa keskustan osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto 

on hyväksynyt 21.9.1992 § 95.  Osayleiskaava on saanut lainvoiman 31.8.1993. Kantatie 67 on osoitettu seu-

dulliseksi pääväyläksi ja keskustan sekä Hannukselantien liittymät eritasoliittymiksi, että Suupohjan rata rauta-

tieksi. Kantatien 67 eteläpuolelle on osoitettu kevyen liikenteen reitti. Kantatie 67 rajautuu maa- ja metsätalous-

, teollisuus-, keskustatoimintojen, pientalovaltaisiin sekä maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

yleiskaavassa pääosin seudullisena pääväylänä ja Sei-

näjoentien - Palontien eritasoliittymänä. Seudullisen 

pääväylän varteen on osoitettu kevyenliikenteen reitti. 

Kaavamuutostarve 

Kantatien linjaus ja Palotien – Alaanentien kantatien 

liittymäjärjestelyt ovat osayleiskaavan mukaisia. Voi-

massa oleva osayleiskaava mahdollistaa Palontien - 

Alaanentien kantatien liittymäjärjestelyt ja Palontien 

radan alituksen. Eritasoliittymä aiheuttaa vähäisiä 
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Eritasoliittymä: Siltalan eritasoliittymä toteutetaan Palo-

tien ja Alaanentien lohenpyrstöliittymänä kantatiehen. 

Lohenpyrstöliittymä on suunniteltu osayleiskaavan mu-

kaisesti.  

Rinnakkaistielinjaukset: Hannukselantien kantatien liit-

tymän sijainti poikkeaa vähäisesti osayleiskaavan liitty-

mästä. Hannukselantieltä koilliseen suunnitellun kanta-

tien eteläpuolisen ja pohjoispuolisen rinnakkaistien vä-

linen tieyhteys ja niiden välistä alikulkua ei ole osoitettu 

osayleiskaavassa. Alikulku ja tieyhteydet kulkevat 

yleiskaavassa osoitetulla MT-alueella.  

Hansantieltä koilliseen päin suunniteltua kantatien poh-

joisenpuoleista rinnakkaistietä ei ole osoitettu osayleis-

kaavassa. Rinnakkaistie sijoittuu yleiskaavan MT-alu-

eelle sekä seudulliseksi pääväyläksi varatulle alueelle. 

Kantatien eteläpuolella kulkeva Kaarronojantietlä koil-

lista kohti suunniteltu rinnakkaistie poikkeaa osayleis-

kaavaan osoitetusta yhdystiestä Kaarronojan pohjois-

puolella. Tielinjaukselta poiketessaan suunniteltu rin-

nakkaistie kulkee C-, V- ja T-alueilla.  

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus sijoittuu olemassa ole-

van rautatien ja kaavamerkinnän paikalle. 

 

asemakaavan muutostarpeita muun muassa Hansa-

väylän kohdalla. Rinnakkaistiejärjestelyjä ei täysin ole 

huomioitu voimassa olevassa Ilmajoen keskustan 

osayleiskaavassa 

Siltalan vaihtoehto VESB (+VE1 tai VE) 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

yleiskaavassa pääosin seudullisena pääväylänä ja Sei-

näjoentien - Palontien eritasoliittymänä. Seudullisen 

pääväylän varteen on osoitettu kevyenliikenteen reitti. 

Eritasoliittymä: Siltalan eritasoliittymä toteutetaan Palo-

tien ja Alaanentien lohenpyrstöliittymänä kantatiehen. 

Lohenpyrstöliittymä on suunniteltu osayleiskaavan mu-

kaisesti.  

Rinnakkaistielinjaukset: Hannukselantien kantatien liit-

tymän sijainti poikkeaa vähäisesti osayleiskaavan liitty-

Kaavamuutostarve 

Kantatien linjaus ja Palotien – Alaanentien kantatien 

liittymäjärjestelyt ovat osayleiskaavan mukaisia. Voi-

massa oleva osayleiskaava mahdollistaa Palontien - 

Alaanentien kantatien liittymäjärjestelyt ja Palontien 

radan alituksen. Eritasoliittymä aiheuttaa vähäisiä 

asemakaavan muutostarpeita muun muassa Hansa-

väylän kohdalla. Rinnakkaistiejärjestelyjä ei täysin ole 

huomioitu voimassa olevassa Ilmajoen keskustan 

osayleiskaavassa. Palotielle suunniteltua radan ali-

tusta ei ole osoitettu osayleiskaavassa. 
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mästä. Hannukselantieltä koilliseen suunnitellun kanta-

tien eteläpuolisen ja pohjoispuolisen rinnakkaistien vä-

linen tieyhteys ja niiden välistä alikulkua ei ole osoitettu 

osayleiskaavassa. Alikulku ja tieyhteydet kulkevat 

yleiskaavassa osoitetulla MT-alueella.  

Hansantieltä koilliseen päin suunniteltua kantatien poh-

joisenpuoleista rinnakkaistietä ei ole osoitettu osayleis-

kaavassa. Rinnakkaistie sijoittuu yleiskaavan MT-alu-

eelle sekä seudulliseksi pääväyläksi varatulle alueelle. 

Kantatien eteläpuolella kulkeva Kaarronojantietlä koil-

lista kohti suunniteltu rinnakkaistie poikkeaa osayleis-

kaavaan osoitetusta yhdystiestä Kaarronojan pohjois-

puolella. Tielinjaukselta poiketessaan suunniteltu rin-

nakkaistie kulkee C-, V- ja T-alueilla.  

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus sijoittuu olemassa ole-

van rautatien ja kaavamerkinnän paikalle. 

 

Siltalan vaihtoehto VESB (+VE2) 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

yleiskaavassa pääosin seudullisena pääväylänä ja Sei-

näjoentien - Palontien eritasoliittymänä. Seudullisen 

pääväylän varteen on osoitettu kevyenliikenteen reitti. 

Eritasoliittymä: Siltalan eritasoliittymä toteutetaan Palo-

tien ja Alaanentien lohenpyrstöliittymänä kantatiehen. 

Lohenpyrstöliittymä on suunniteltu osayleiskaavan mu-

kaisesti.  

Rinnakkaistielinjaukset: Hannukselantien kantatien liit-

tymän sijainti poikkeaa vähäisesti osayleiskaavan liitty-

mästä. Hannukselantieltä koilliseen suunnitellun kanta-

tien eteläpuolisen ja pohjoispuolisen rinnakkaistien vä-

linen tieyhteys ja niiden välistä alikulkua ei ole osoitettu 

osayleiskaavassa. Alikulku ja tieyhteydet kulkevat 

yleiskaavassa osoitetulla MT-alueella.  

Kaavamuutostarve 

Kantatien linjaus ja Palotien – Alaanentien kantatien 

liittymäjärjestelyt ovat osayleiskaavan mukaisia. Voi-

massa oleva osayleiskaava mahdollistaa Palontien - 

Alaanentien kantatien liittymäjärjestelyt ja Palontien 

radan alituksen. Eritasoliittymä aiheuttaa vähäisiä 

asemakaavan muutostarpeita muun muassa Hansa-

väylän kohdalla. Rinnakkaistiejärjestelyjä ei täysin ole 

huomioitu voimassa olevassa Ilmajoen keskustan 

osayleiskaavassa. Palotielle suunniteltua radan ali-

tusta ei ole osoitettu osayleiskaavassa. 
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Hansantieltä koilliseen päin suunniteltua kantatien poh-

joisenpuoleista rinnakkaistietä ei ole osoitettu osayleis-

kaavassa. Rinnakkaistie sijoittuu yleiskaavan MT-alu-

eelle sekä seudulliseksi pääväyläksi varatulle alueelle. 

Kantatien eteläpuolella kulkeva Kaarronojantietlä koil-

lista kohti suunniteltu rinnakkaistie poikkeaa osayleis-

kaavaan osoitetusta yhdystiestä Kaarronojan pohjois-

puolella. Tielinjaukselta poiketessaan suunniteltu rin-

nakkaistie kulkee C-, V- ja T-alueilla.  

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee olemassa ole-

van rautatien ja kaavamerkinnän paikalla. 

 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) 

mukainen toteutus. 

 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 

. 
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3.2.2 Ahonkylän osayleiskaava (1989) 

 

 

Kuva 3-3 Ote Ahonkylän (1989) osayleiskaavasta. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 
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Ilmajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ahokylän osayleiskaavan 26.8.1988 ja sen muutokset 16.12.1988. 

Kaava on saanut lainvoiman 18.1.1989. Kantatie 67 on osoitettu seudulliseksi pääväyläksi ja Ahokylän liittymä 

eritasoliittymäksi sekä Suupohjan rata rautatieksi. Kantatien 67 eteläpuolelle on osoitettu kevyen liikenteenreitti 

Navettamäen pohjoispuolelta kuntakeskuksen suuntaan. Kantatie 67 rajautuu maa- ja metsätalousvaltaisiin alu-

eisiin, maa- ja metsätalousalueeseen, jolla maa- ja metsätalousrakennusten rakentaminen on sallittua, maa- ja 

metsätalousvaltaisiin alueisiin, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja sekä pientalovaltaisiin että 

teollisuus- ja varastoalueisiin. Ahonkylän yleiskaava vuodelta 2006 on korvannut keskeisten alueiden osalta 

Ahonkylän yleiskaavan vuodelta 1988. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

yleiskaavassa pääosin seudullisena pääväylänä ja Sei-

näjoentien - Palontien eritasoliittymänä. Seudullisen 

pääväylän varteen on osoitettu kevyenliikenteen reitti. 

Rinnakkaistielinjaukset: Kantatien pohjoispuolella kul-

kevia rinnakkaistielinjauksia ei ole osoitettu yleiskaa-

vaan. Rinnakkaistielinjaukset sijoittuvat pääosin kaava-

alueen ulkopuolelle tai kaavan rajalle. Osittain rinnak-

kaistie sijoittuu lisäksi M- ja MT-alueille. Kantatien ete-

läpuolelle suunniteltuja rinnakkaisteitä ei ole osoitettu 

yleiskaavaan. Suunnitellut kantatien eteläpuolinen rin-

nakkaistie sijoittuu M- ja MT-alueille. Lisäksi rinnakkais-

tie risteää yleiskaavaan osoitetun yhdystien kanssa. 

Yleiskaavaan osoitettu yhdystie on suunniteltu liitty-

mään kantatiehen, mutta liittymää ei ole osoitettu suun-

nitelmassa.  

Kantatien etelä- ja pohjoispuolisen rinnakkaistien välille 

on suunniteltu alitus Välimäentien länsipuolelle. Alitusta 

ei ole osoitettu yleiskaavaan. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus sijoittuu olemassa ole-

van rautatien ja kaavamerkinnän paikalle. 

 

Kaavamuutostarve 

Tieosuudella kantatien vaihtoehdot ovat voimassa 

olevan yleiskaavan linjauksen mukaisia. Rinnakkais-

tielinjaukset poikkeavat osayleiskaavaan osoitetuista 

teistä, eikä yleiskaavassa ole osoitettu suunniteltujen 

rinnakkaisteiden välistä kantatien alitusta. Suunniteltu 

kantatien estää myös yleiskaavan mukaisen liittymän 

toteuttamisen. 

Siltalan vaihtoehto VESB (+VE1 tai VE3) 

Yleiskaavan alueella vastaava suunnitelma kuin 1-vai-

heen toteutuksessa. 

 

Kaavamuutostarve 

ks. 1- vaiheen toteutus. 
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Siltalan vaihtoehto VESB (+VE2) 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatie poikkeaa osayleis-

kaavaan osoitetusta seudullisestä päätiestä. Suunni-

teltu kantatien linjaus kulkee osayleiskaavaan osoite-

tuilla M- ja MT-alueilla. Suunniteltu tielinjaus risteää 

osayleiskaavaan osoitetun yhdystien, kevyenliikenteen 

reitin ja seudullisen päätien kanssa.  

Rinnakkaistielinjaukset: Kantatien pohjoispuolella ja ra-

dan pohjoispuolella kulkeva rinnakkaistielinjaus sijoit-

tuu pääosin yleiskaava-alueen ulkopuolelle. Osa rin-

nakkaistielinjauksesta kulkee kuitenkin yleiskaava-alu-

eella Nikkolannevan itäpuolella MT-alueella. Radan 

eteläpuolelle suunniteltua rinnakkaistietä ei ole osoi-

tettu yleiskaavassa ja se kulkee pääosin yleiskaavan 

seudullisen päätien paikalla. Rinnakkaistie alittaa rau-

tatien yleiskaava-alueella, eikä radan alitusta ole osoi-

tettu kaavassa. Rinnakkaisteiden välille on osoitettu 

kantatien alitus Navettamäen pohjoispuolella. Alitusta 

ei ole osoitettu yleiskaavassa.  

Kantatien eteläpuolella kulkeva rinnakkaistie ei ole 

osoitettu yleiskaavassa ja suunniteltu rinnakkaistie kul-

kee yleiskaavan M- ja MT-alueilla. Kantatien eteläpuo-

lelle suunniteltu rinnakkaistie risteää yleiskaavaan osoi-

tetun kokoojakadun ja seudullisen pääväylän kanssa.  

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus sijoittuu olemassa ole-

van rautatien ja kaavamerkinnän paikalle. 

 

Kaavamuutostarve 

Kantatielinjaus poikkeaa osayleiskaavaan osoitetusta 

seudullisesta päätiestä. Rinnakkaistielinjauksia eikä 

niiden radan ja kantatien alituksia ole osoitettu yleis-

kaavaan.  

 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) 

mukainen toteutus. 

 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 

. 
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3.3 Asemakaavat 

3.3.1 Ilmajoki, 1/12.7.1965 

 

 

Kuva 3-4 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1, VE2 tai VE3) 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus kulkee ase-

makaavaan osoitetulla liikennealueella. 

Rinnakkaistiet: Suunnitelman mukaista Hannukselantien 

liittymää kantatielle ei ole osoitettu asemakaavaan. Han-

nukselantien koillispuolelle suunniteltuja rautatien ja pää-

tien alituksia ei ole osoitettu asemakaavaan. Alitukset si-

joittuvat liikenne- ja rautatieliikennealueille. 

Rautatie: Suunnitelmassa mukana oleva olemassa oleva 

rautatie sijoittuu asemakaavan rautatieliikenteen alu-

eelle. 

 

Kaavamuutostarve 

Asemakaavaan ei ole osoitettu rinnakkaisteiden vä-

lisiä rautatien ja kantatien alituksia. 
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Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 

 

3.3.2 Ilmajoki, 104/12.4.2000 ja korjaus 10.5.2000 

 

 

Kuva 3-5 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1, VE2 tai VE3) 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus kulkee asemakaavassa 

osoitetulla liikennealueella. Liikennealueen rajalle sijoit-

tuu EV-alue sekä T-korttelialue. 

Rinnakkaistiet: Kantatielinjauksen eteläpuolella kulkeva 

rinnakkaistie sijoittuu asemakaavan alueella T-kortteli-

Kaavamuutostarve 

Tarkemmassa aluevaraussuunnittelussa on mah-

dollista, että kantatielle varattavat alueet sijoittuvat 

osin LT-alueen ulkopuolelle EV-alueelle ja T-kortte-

lialueella.  

Rinnakkaistielinjaukset sijoittuvat asemakaavassa 

osoitetuille T-korttelialueelle ja LP-alueelle. Lisäksi 
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alueille, LP-alueelle sekä Palkkitien ja Muuntajatien katu-

alueille. Lisäksi osa rinnakkaistielinjauksesta kulkee ja-

lankululle- ja polkupyöräilylle varatulla alueella, jolla on 

huoltoajo sallittu (pp/h). Kaava-alueella osoitettu rinnak-

kaistie päättyy Varikontien katualueelle.  

 

rinnakkaistielinjaus sijoittuu jalankululle- ja polku-

pyöräilylle varatuilla alueilla, joilla on huoltoajo sal-

littu (pp/h) 

 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 

. 

3.3.3 Ilmajoki, 124/15.9.2008 

 

 

Kuva 3-6 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1, VE2 tai VE3) 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 
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Kantatielinjaus: Kantatielinjaus on osoitettu asemakaava-

alueella liikennealueelle (LT). Liikennealuetta reunustaa 

KL-kortteli sekä Oikotien katualue. 

Rautatielinjaus: Suunniteltu rautatielinjaus sijoittuu rauta-

tielle osoitetulla alueelle LR. 

 

 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 
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3.3.4 Ilmajoki, 43/18.2.1981 

 

 

Kuva 3-7 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1, VE2 tai VE3) 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus on osoitettu olemassa 

olevan Suupohjan rautatien paikalle rautatielle varatulle 

alueelle.  

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 

 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 
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3.3.5 Ilmajoki, 83/21.6.1990 

 

 

Kuva 3-8  Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1, VE2 tai VE3) 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus sijoittuu asemakaavan 

alueella liikennealueelle (LT). Asemakaavassa LT-alu-

etta reunustavat Huhdantien katualue sekä EV-alue. 

Rinnakkaistielinjaukset: Kantatien eteläpuolelle osoitettu 

rinnakkaistie kulkee huhdantien katualueella sekä EV-

alueeksi osoitetulla alueella. 

 

Kaavamuutostarve 

Tarkemmassa aluevaraussuunnittelussa on mah-

dollista, että kantatielle varattavat alueet sijoittuvat 

osin LT-alueen ulkopuolelle EV- ja katualueelle. Rin-

nakkaistielinjaus ei ole täysin asemakaavan mukai-

nen. 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 
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3.3.6 Ilmajoki, 132/25.6.2012 

 

 

Kuva 3-9 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin 

 

Siltalan vaihtoehto VESA  

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

asemakaavassa olevalle liikennealueelle LT. LT-alue ra-

jautuu asemakaavassa VL-alueeseen sekä Y-2- ja AL-

kortteleihin. 

Rinnakkaistielinjaukset: Asemakaava-alueella kantatie-

linjauksen alittavat rinnakkaistien linjaukset sijoittuvat lii-

kennealueelle (LT) 

Rautatielinjaus: Suunniteltu rautatielinjaus sijoittuu rauta-

tielle osoitetulle alueelle LR. 

Kaavamuutostarve 

Tarkemmassa aluevaraussuunnittelussa on mah-

dollista, että kantatielle varattavat alueet sijoittuvat 

osin LT-alueen ulkopuolelle Y-2, VL sekä AL-alueille  

Siltalan vaihtoehto VESB (+VE1, VE2 tai VE3) Kaavamuutostarve 
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Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus on osoitettu 

asemakaavassa olevalle liikennealueelle LT. LT-alue ra-

jautuu asemakaavassa VL-alueeseen sekä Y-2- ja AL-

kortteleihin. 

Rinnakkaistielinjaukset: Asemakaava-alueella kantatie-

linjauksen alittavat rinnakkaistien linjaukset sijoittuvat lii-

kennealueelle (LT) 

Rautatielinjaus: Suunniteltu rautatielinjaus kulkee rauta-

tielle osoitetulla alueella LR. Palolantien rautatien alitusta 

ei ole osoitettu asemakaavaan. 

 

Tarkemmassa aluevaraussuunnittelussa on mah-

dollista, että kantatielle varattavat alueet sijoittuvat 

osin LT-alueen ulkopuolelle Y-2, VL sekä AL-alu-

eille. Palolantien rautatien alitusta ei ole osoitettu 

asemakaavan. 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 
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3.3.7 Ilmajoki, 117/15.12.2006 

 

 

Kuva 3-10 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1, VE2 tai VE3) 

Rinnakkaistielinjaukset: Asemakaava-alueella kulkeva 

rinnakkaistielinjaus sijoittuu Huhdantien katualueelle. 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 

 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 
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3.3.8 Ilmajoki, 116/15.12.2006 

 

 

Kuva 3-11 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1, VE2 tai VE3) 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaus sijoittuu 

asemakaava-alueella Alaanentien liikennealueelle (LT). 

 

Kaavamuutostarve 

Ei muutostarpeita. 

 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 
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3.3.9 Ilmajoki, 80/30.11.1989 

 

 

Kuva 3-12 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1, VE2 tai VE3) 

Kantatie: Kantatielinjaus on osoitettu asemakaava-alu-

eella liikennealueelle (LT). Liikennealuetta reunustaa KL-

kortteli sekä Oikotien katualue. 

Rautatielinjaus: Rautatielinjaus kulkee rautatielle vara-

tulla alueella (LR). Palolantien radan alitusta ei ole osoi-

tettu asemakaavassa. 

 

Kaavamuutostarve 

Palolantien radan alitusta ei ole osoitettu asemakaa-

vassa. 

 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 
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3.3.10 Ilmajoki, 138/23.3.2015 Kv 

 

 

Kuva 3-13 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1, VE2 tai VE3) 

Kantatie: Palotien ja Alaantien kantatiehen liittyvän lo-

henpyrstöliittymän päätien alittava reitti kulkee asema-

kaavassa LT-, KM-2 ja K-alueilla. 

Rinnakkaistielinjaus: Rinnakkaistielinjaus kulkee Han-

santieltä koilliseen Hansantien katualueella. 

 

Kaavamuutostarve 

Lohenpyrstöliittymän järjestelyt sijoittuvat KM-2 ja K-

korttelialueille. 

 

Siltalan vaihtoehto VESC Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 
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Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

 

 

3.3.11 Ilmajoki, 72/28.10.1988 

 

 

Kuva 3-14 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1, VE2 tai VE3) 

Kantatielinjaus: Suunniteltu kantatielinjaus sijoittuu ase-

makaava-alueella EV-, W- ja VP-alueille.  

Rinnakkaistielinjaukset: Asemakaava-alueelle sijoittuva 

rinnakkaistielinjaus sijoittuu Kaaronojantien katualueelle. 

 

Kaavamuutostarve 

Suunniteltu kantatielinjaus sijoittuu asemakaavassa 

osoitetuille EV-, W- ja VP-alueille. Tarkemmassa 

aluevaraussuunnittelussa on myös mahdollista, että 

kantatielle varattavat alueet sijoittuvat K-2-kortteli-

alueelle. Asemakaava-alueelle sijoittuva rinnakkais-

tielinjaus kulkee Kaarronojantien katualueella, 

mutta on mahdollista, että tarkemmassa alueva-

raussuunnitelmassa katualue ulottuu asemakaavan 

VP-alueelle. 
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Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 

 

3.3.12 Ilmajoki, 1/12.7.1965 

 

 

Kuva 3-15 Ote Ilmajoen asemakaavayhdistelmästä. Suuriosa linjauksista kulkee päällekkäin. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB  (+VE1, VE2 tai VE3) 

Kantatie: Kantatielinjaus kulkee asemakaavassa osoite-

tulla liikennealueella. 

Rinnakkaistielinjaukset: Kantatien pohjoispuolella kul-

keva rinnakkaistielinjaus Hansantieltä koilliseen kulkee 

osittain liikennealueeksi varatulla alueella. 

Kaavamuutostarve 

Rinnakkaistielinjaus sijoittuu osin liikennealueeksi 

osoitetulla LT-alueella.  
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Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 
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3.3.13 Ilmajoki, Siltalan alueen asemakaava (vireillä) 

 

 

Kuva 3-16 Ote Siltalan alueen asemakaavaehdotuksesta. 

 

Siltalan vaihtoehto VESA sekä Siltalan vaihtoehto 

VESB (+VE1 tai VE3) 

Kaavamuutostarve 

Rinnakkaistielinjaus sijoittuu osin LH-2 korttelialu-

eelle 
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Kantatie: Kantatielinjaus kulkee asemakaavassa osoite-

tulla liikennealueella. 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistie sijoittuu LH-2 kort-

telialueelle 

 

Siltalan vaihtoehto VESB (+VE2) 

Kantatielinjaus: Kantatielinjaus sijoittuu asemakaavassa 

liikennealueelle sekä LH-2 korttelialueelle. 

Rinnakkaistielinjaukset: Rinnakkaistielinjaus sijoittuu 

asemakaavassa LH-2 korttelialueelle. 

Kaavamuutostarve 

Kantatie ja rinnakkaistie sijoittuvat LH-2 korttelialu-

eelle. 

Siltalan vaihtoehto VESC 

Päävaihtoehdon (VE1A, VE1B, VE2, VE3B ja VE3B) mu-

kainen toteutus. 

Kaavamuutostarve 

Ks. päävaihtoehdon kaavamuutostarpeet. 

 


